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CARTILHA

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
Viva o presente de maneira
mais confortável e planeje
o futuro tranquilamente.
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Por uma vida financeira mais saudável
Saber lidar com o dinheiro é cada vez mais importante
na vida das pessoas. As opções de compra aumentam na
mesma medida que crescem as ofertas de parcelamento
e linhas de empréstimos. Soma-se a tudo isso os desejos
de consumo, o apelo (e atropelo) consumista, as contas
que envolvem toda a família, o que é essencial, o que não
é necessário, os investimentos para o futuro e muito mais.
Nada disso faz mal para o bolso se administrado de
forma correta. Por isso, é fundamental dedicar atenção
à educação financeira. A falta de conhecimento e prática
pode ocasionar sérios problemas, prejudicando as
relações familiares, com amigos e colegas de trabalho.
E até mesmo impactar a saúde física e mental.
Esta cartilha contempla dicas que contribuem para viver
o presente de maneira mais confortável e planejar o
futuro mais facilmente. São recomendações que, se
adotadas, podem contribuir com o seu desenvolvimento
pessoal, um dos compromissos da Cooperativa. Mudar
hábitos e atitudes garante uma vida financeira saudável.
A hora é agora!

O equilíbrio
financeiro pode
ser alcançado
por todos.
Afinal, gerenciar
os recursos
não é complicado,
mas exige
conscientização,
disciplina,
planejamento,
informação e
perseverança.
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Valores na ponta do lápis

O que se ganha mensalmente pode sair do bolso
rapidinho, sem a pessoa perceber, se não for
administrado corretamente.
Por isso é importante conhecer todos os gastos (em
detalhes) e recebimentos. Muitas vezes, falta disposição
(e tempo!) para colocar tudo no papel e mudar a forma
de administrar as contas. Porém, é mais que necessário.
É fundamental e urgente. Para facilitar, use a Tabela
Orçamento Doméstico (anexa a esta cartilha).
Que tal ler o material agora? Deixe-o num local de fácil
acesso – agenda, porta da geladeira, etc. Tenha o hábito
de fazer o orçamento mensalmente e atualize os dados
sempre que for preciso. Se preferir, faça uma cópia da
tabela disponível no site da Cooperativa (veja no índice
desta cartilha).

ANOTE TODOS OS PEQUENOS GASTOS
O preço médio de um cafézinho no Brasil é de
R$ 6,07, consumido uma vez por dia (x 22 dias
x 12 meses), pode significar, ao final do ano,
um gasto de R$ 1.602,48 no seu orçamento.
Esse valor, em uma aplicação da Viacredi,
resultaria no mínimo R$ 1.668,50 (já líquido
de Imposto de Renda) + R$ 8,07 (previsão de
retorno de sobras) em um ano. Totalizando
um valor líquido de R$ 1.676,57*.
Não é deixar de tomar o café. Mas perceber
que pequenos valores também impactam
no seu orçamento ao longo do tempo.

*Rendimento com base na tabela de junho/2022 da Cooperativa.

DICAS
Ao anotar tudo, fica mais
fácil cumprir uma regra
básica: não gastar mais
do que ganha e, se
possível, poupar e aplicar
no mínimo 10% a 20% do
salário mensalmente;
Quando você anota o que
gasta, passa a conhecer
melhor suas contas;
Ao final do mês some os
gastos da mesma categoria
(por exemplo: mercado,
transporte, combustível,
alimentação, despesas
médicas) e descubra se há
valores altos que precisam
ser repensados;
Acompanhe seu extrato
da conta corrente toda
semana e atualize a
planilha de contas.
Veja se esqueceu de algo.

Voltar ao índice
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Livre-se das dívidas

Está endividado? Estabeleça uma estratégia para sair do endividamento.
Considere que isto pode demorar, portanto, requer um planejamento. Consulte
amigos ou a equipe de atendimento da Cooperativa, que pode te ajudar com
aconselhamento e opções.

DICAS
• Antes de tudo, pare de
gastar seu dinheiro com
supérfluos;
• Reveja seus hábitos
financeiros e negocie
o que gerou este
endividamento.
Onde tudo começou?
Analise os gastos com
cartão de crédito,
parcelamentos, cheque
especial, cheques prédatados e os cheques
emprestados
a terceiros;
• Escreva todas as suas
dívidas e anote as
taxas de juros de
cada uma delas;

• Verifique se existe a
possibilidade de pegar
um empréstimo único
com taxas menores
e quitar todas as
despesas;

• Evite pagar a parcela
mínima do cartão de
crédito. É melhor pegar
um empréstimo com
juros menores e quitar
toda a fatura;

• Se não der, pague
primeiro as dívidas
menores ou as que
têm juros mais altos;

• O cheque especial não
faz parte do seu salário
e pode não ser a melhor
opção para pagar algo.
Fique atento aos juros;

• Só troque uma dívida
por outra se a segunda
oferecer juros menores;
• Considere a
possibilidade
de aumentar a renda.
com uma atividade
extra;

Para planejar a vida financeira é mais
importante como você administra o
que ganha, do que quanto ganha.

• Vai dar um cheque
pré-datado? Lembrese: você precisará ter
o dinheiro na conta na
data em que ele for
descontado. Administre
estes cheques. Anote
na sua planilha (anexa a
esta cartilha).
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Planejamento e a minha vida financeira

O planejamento ajuda a realizar seus sonhos, a ter
reservas para imprevistos e ainda pode garantir um
futuro mais tranquilo. Uma vida financeira saudável
(sem dívidas e com uma reserva) é sinônimo de
liberdade.
Uma poupança, por exemplo, permite barganhar preços
e não ficar refém de altos juros. Possibilita comprar uma
geladeira nova, um ar condicionado,
fazer uma viagem nas férias etc.
Também permite abandonar um trabalho que não nos
satisfaz. Pode gerar economia numa compra à vista.
E muito mais! Enfim, contribui para melhorar o
momento atual e o futuro.

Já estar endividado
pode impactar
negativamente na saúde
(estresse, depressão),
nos relacionamentos
(colegas de trabalho,
familiares) e na
produtividade
(baixa concentração).

Lembre-se: qualidade
de vida não combina
com endividamento.

Voltar ao índice
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Por onde começar a planejar meus sonhos?

AVALIE
DEFINA OBJETIVOS
ORCE
TRACE A ESTRATÉGIA
ECONOMIZE
AVALIE
Um planejamento bem elaborado pode mudar sua vida financeira. É hora de avaliar
alguns pontos, definir objetivos, traçar estratégias e economizar. Para contribuir,
você contará com a Tabela Objetivos e Sonhos (anexa a esta cartilha.).
Vamos em frente?
Você já anotou seus gastos mensais?
Se não, sugerimos que faça isto primeiramente na Tabela Orçamento Doméstico.
Recomendamos que volte e leia a página 04 desta cartilha.

DICAS
• Veja quais gastos deve
manter, reduzir e até
mesmo eliminar;
• Analise as suas
despesas e
os seus recebimentos;
• Acrescente um
valor para poupar
mensalmente. Não
se preocupe se não

conseguir guardar 10%
a 20% do seu salário
mensal. Lembrese: ter o hábito de
economizar todos
os meses é mais
importante que
o valor em si;

• Verifique quanto tem de
dinheiro reservado para
emergências;
• Olhe novamente sua
Tabela do Orçamento
Mensal.

Tire um tempo e convide a família.
Faça esta avaliação com frequência.

8
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Por onde começar a planejar meus sonhos?

AVALIE
DEFINA OBJETIVOS
ORCE
TRACE A ESTRATÉGIA
ECONOMIZE
DEFINA OBJETIVOS
E SONHOS!
Agora que você já organizou suas contas na Tabela de
Orçamento Doméstico , que tal planejar seus objetivos
e sonhos? Sugerimos um modelo bem simples para você
planejar: Tabela Objetivos e Sonhos.
Comece preenchendo as duas primeiras colunas: Quero
conquistar e o Prazo para alcançar.
Pense nos seus objetivos e sonhos: cursos, estudos para
você e seu filho, utensílios domésticos, móveis, moto,
carro, férias.
Fazer este tipo de exercício vai fortalecer novos hábitos
de planejamento. É uma mudança que vai impactar
positivamente na forma de adquirir algo.

Avalie se seus sonhos
e objetivos estão de
acordo com a sua
realidade financeira e
em quanto tempo quer
conquistá-los.

A participação da família
neste momento também
é importante!

Voltar ao índice
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AVALIE
DEFINA OBJETIVOS
ORCE
TRACE A ESTRATÉGIA
ECONOMIZE
ORCE
Quanto custa cada objetivo ou sonho? Na terceira coluna, inclua o valor de cada um.
Antes de adquirir algo, é importante realizar uma pesquisa de mercado para avaliar as
melhores opções em termos de custo e benefício.

Faça vários orçamentos (pessoalmente, por telefone ou internet).

Pergunte o preço à vista e parcelado e até se há alguma promoção prevista. Não tenha
vergonha. É neste momento que você vai comprovar se o que tanto deseja cabe no seu
orçamento.

Ao avaliar o melhor custo x benefício, analise bem as características do
produto desejado. Lembre-se: nem sempre o produto mais barato é a melhor
opção.

10
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Por onde começar a planejar meus sonhos?

AVALIE
DEFINA OBJETIVOS
ORCE
TRACE A ESTRATÉGIA
ECONOMIZE
TRACE A ESTRATÉGIA
Para cada objetivo e sonho pense COMO você vai atingi-lo. Às vezes, para alcançar o
que queremos, temos que abrir mão de algo. Reflita:
• Posso diminuir
despesas com telefone,
luz, supermercado e
roupas?
• Consigo iniciar uma
poupança?

• Tenho dívidas que
podem ser negociadas
e/ou quitadas?

economizar no valor
mensal do combustível?

• Posso alternar carona
com colegas para ir
ao trabalho e assim

Escreva no item COMO as ações para atingir o seu desejo. Um exemplo:
Quero
conquistar

Prazo
para alcançar

TV

___/___/____
(Faltam 5
meses)

Quanto
custa

R$ 1.100,00

Como

Economia no supermercado (R$ 50,00/mês).
Economia no combustível (R$ 50,00/mês).
Economia em lazer (R$ 100,00)
Economia total mensal: R$ 200,00
Em cinco meses: R$ 1.000,00

Fixe a foto do que deseja na porta da geladeira, no fundo de tela do seu
computador pessoal ou telefone. Isto vai contribuir com sua motivação e
persistência.

Voltar ao índice
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AVALIE
DEFINA OBJETIVOS
ORCE
TRACE A ESTRATÉGIA
ECONOMIZE
ECONOMIZE
Vamos considerar que você já tenha incluído nas suas
contas do mês um valor de 10% do que ganha todos
os meses para poupar.
Se não incluiu, que tal começar a fazer? Assim a
conquista do seu objetivo pode ficar mais próxima.

Na Tabela Objetivos e Sonhos, você também disse
como pode mudar algo em relação aos gastos.
Além disso, dá para economizar algo mais?

DICAS
• Pratique as ações
traçadas;
• Controle e acompanhe
o seu planejamento
para assegurar-se de
que está no caminho
certo;
• Se for preciso, corrija
atitudes que possam
comprometer o alcance
de seus objetivos e
sonhos.

Quantias pequenas podem render
muito ao longo do tempo. Tenha um
objetivo em mente e não desista!

12
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A família soma e divide

O planejamento financeiro feito com a participação da família gera o
comprometimento de todos para alcançar os objetivos estabelecidos. Inclusive os
filhos (que tiverem idade e maturidade adequadas) devem participar para contribuir
com o alcance das metas. Quanto antes participarem, melhor.
A cooperação na organização das contas evita desentendimentos entre a família em
relação aos gastos. E quando sobra dinheiro, dá para investir no futuro de todos.

DICAS
• Faça uma reunião e
monte a tabela dos
gastos e recebimentos
em conjunto use a
Tabela de Orçamento
Doméstico anexa a esta
cartilha);
• Mostre o peso de cada
despesa em relação ao
dinheiro que entra;
• Se preferir preencha
a tabela sozinho, mas
mostre item por item
a todos;
• Explique por que as
contas devem estar em
dia e fale da importância
da participação de
cada um;

• Convença-os sobre a
atitude, o quanto vale
um pequeno gesto de
economia em telefone,
luz, água, roupas,
lanches fora de casa;
• Ao final do mês,
mostre resultados,
sejam positivos ou não.
Reavalie a situação
em conjunto;
• Aja com exemplos:
Se você e seu
parceiro ou parceira
são organizados
financeiramente, os
filhos tendem a
segui-los.

Estabeleça uma meta
que interesse a todos.
Exemplo:
férias na praia.
Mostre quanto isto
custa e como cada
um pode fazer algo
para contribuir com o
alcance da meta. Isto vai
incentivar poupança e
economias em conjunto.

Voltar ao índice
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Sabe quanto custa?

A melhor maneira dos filhos entenderem o valor das coisas é saberem desde cedo
como elas são adquiridas, a que preço. Eles podem ser estimulados a pagar pequenas
contas (o lanchinho na escola ou na rua, por exemplo) com a mesada e aprenderem
aos poucos a ter responsabilidade com o dinheiro.

DICAS
• A poupança ajuda a criança a entender que é
importante poupar antes de gastar;
• Ter um cofrinho pode contribuir. Incentive-os a
guardar uma parte para realizar um sonho. Trace uma
meta com eles;
• Tamanhos diferentes de cofres, pacotinhos ou mesmo
tipos de poupança dão a ideia de objetivos de curto,
médio e longo prazo. Afinal, alguns sonhos podem
demorar mais;
• Dependendo da idade, explique as necessidades da
família e o quanto é gasto em casa.

Faça passeios de final
de semana que não
envolvam dinheiro.
Assim, a sensação
de prazer não estará
necessariamente
associada ao ato
de comprar.

14
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O segredo para a poupança crescer

O tempo é o grande amigo
do dinheiro. Portanto,
comece logo. Quando
se pensa em poupança,
é mais importante o
tempo e a frequência
(continuidade) dos
depósitos, do que
o valor em si.
Isso significa que o
segredo é tornar a
poupança um hábito para
toda a vida. Um pouco
todo mês significa muito
ao final de certo tempo e
proporciona tranquilidade
para o futuro.

DICAS
PARA SE MOTIVAR
• Quais são suas metas,
o que te motiva a
poupar? Um futuro
mais tranquilo,
aposentadoria, um
utensílio para a casa,
curso, casa nova ou
carro?

Ter uma reserva
traz segurança e
tranquilidade em
diversos momentos da
vida, como no caso de
uma doença ou uma
boa oportunidade de
compra;

• A poupança é uma
aliada em momentos
inesperados. Ela pode
nos socorrer no caso
de uma doença, numa
boa oportunidade de
compra e em muitas
outras situações.

• Se as contas
estourarem, a
poupança pode ser uma
alternativa. Mas antes
verifique se há outra
opção, já que pode ser
difícil conseguir juntar
todo o valor novamente.

Não espere ter muito dinheiro para começar a
poupar. Não aposte em amanhã ou quando der.
Comece hoje! O pouco que você guardar vai
formar um pé de meia e te ajudar a fortalecer
novos hábitos.

Voltar ao índice
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Liberdade para suas escolhas

Poupar não significa deixar de consumir. Significa adiar algo e adquirir mais tarde com
qualidade. Ter pressa para comprar pode ser estressante.Que tal fazer o exercício de
primeiro poupar?

Tenha visão do que é melhor hoje e no futuro.

DICAS
PARA SE MOTIVAR
• Poupar pode significar
ter liberdade de
escolhas: um curso,
compras à vista ou
renunciar um emprego
que não gosta mais;
• Talvez aplicar dinheiro
não te faça mais
feliz hoje, mas esse
valor pode evitar
preocupações futuras
que atrapalhariam sua
felicidade. Pense nisso;

• Recebimento de férias,
13º salário, bônus e
restituição de Imposto
de Renda são ótimas
alternativas para
reforçar sua poupança.
Aplique o que for
compatível com a sua
realidade. Os reforços
também podem ajudar
a quitar dívidas de
forma mais rápida.

O dinheiro que você aplicou e poupou durante
meses, está trabalhando para você, está
rendendo.

16

Voltar ao índice

16

Quanto comprar e quanto poupar?

Atingir um equilíbrio nas contas significa não ser radical nem na economia e nem
nos gastos. Não é uma coisa OU outra. Quem gasta mais do que ganha pode ter
problemas com dívidas. Já aquele que guarda todo o dinheiro, pode estar deixando de
aproveitar boas oportunidades da vida.
A fórmula é usar o que ganha moderadamente, aproveitar o período de férias, um
momento de lazer com os amigos, um presente para si.
Bem dosado, o orçamento nos dá tranquilidade. Não sacrifique a qualidade da sua vida.

DICAS
• O equilibro financeiro não depende de quanto se ganha. Mas de como é feita a
administração do que se ganha (use a Tabela Orçamento Doméstico anexa a esta
cartilha);
• Não faça sacrifícios extremos para atingir seus objetivos. Se for desta forma,
repense seus objetivos para não desistir;
• É possível ter um controle sobre o orçamento e ainda separar uma parte para a
realização de sonhos;
• Gaste o que você precisa e não o que você tem.

O tempo é amigo e grande aliado para ter
independência financeira.

Voltar ao índice
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Compras bem feitas!

Quer comprar algo? É hora de planejar e pesquisar. Quando encontrar o que
realmente precisa dentro do valor justo, entra em cena o verbo pechinchar. E o
melhor: pagar à vista.

DICAS
• Planeje a compra e
economize o valor
mensalmente. Se
quiser adquirir algo que
custa R$ 200,00 daqui
a seis meses, comece
a poupar o valor hoje.
Mas lembre-se: as
metas devem estar
dentro da sua realidade;

• Pechinche. Não tenha
vergonha de pedir
desconto de uma
mercadoria
em promoção e que
será paga à vista;

• Pesquise. Faça
um orçamento
pessoalmente nas lojas,
por telefone ou internet,
em pelo menos três

• É importante ter todo
o dinheiro para o que
pretende comprar. Mas
se não tiver e já souber
que vai parcelar, veja se

locais diferentes. Assim
você terá uma ideia do
preço médio;

Não esqueça os 3 P´s: Planeje, Pesquise, Pechinche.

cabe no seu orçamento
mensal;
• Compre bem antes de
datas comemorativas.
Por exemplo, faça as
compras do Natal até o
começo de novembro;
• Cuidado com o Leve 3
e Pague 2. Você pode
estar adquirindo mais
do que precisa.

18
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Sem preocupação para o futuro

Comprar à vista é o
caminho para não se
endividar. Qualquer
material de educação
financeira vai estimular
as compras à vista. É a
regra número um para
evitar dívidas com carnês e
cartões de crédito.
Mas, fique atento. Se
você se deparar com um
anúncio de um produto
em que o preço à vista e
em 10 vezes é o mesmo,
desconfie! Pode ter juros
embutidos no valor à vista.
Ao praticar essa estratégia,
o comerciante estimula o
pagamento no carnê e a
volta do cliente à loja todos
os meses, gerando novas
possibilidades de compra.

DICAS
• Quem compra à vista
não tem dívidas;
• Com o dinheiro “na
mão” seu poder de
negociação aumenta;
• Os descontos são
concedidos para
clientes que pagam à
vista;
• Algumas lojas divulgam
que o preço à vista pode
ser parcelado. Insista
em quanto o produto
custa se você realmente
pagar à vista;

• Busque alternativas
para comprar à vista.
Consulte seu saldo, um
amigo ou um familiar.
• Veja também as ofertas
da Cooperativa e depois
compare os juros com
os da loja;
• Comprando à vista
você não precisará
se preocupar se o
salário atrasar ou se
eventualmente ficar
desempregado.

• Pesquise antes para
saber o preço médio do
produto e barganhar
melhores descontos à
vista;

As lojas geralmente dão desconto quando a compra
é à vista e quando o cliente insiste. Nas compras a
prazo também é possível negociar o valor.

Voltar ao índice
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Eu preciso?

Há produtos e ofertas tentadoras por toda a parte. Adquirir um produto novo, uma
roupa ou algum objeto é sempre bom. Mas antes de realizar a compra, se pergunte: Eu
preciso? Muitas compras acontecem por impulso. O problema para o bolso é quando
este impulso vira frequente.

DICAS
• Tente identificar
quais sentimentos o
estimulam a agir por
impulso: ansiedade,
tristeza ou outros?
Quando estiver assim,
prefira não comprar;
• “Eu mereço”. É isto que
muitos argumentam
perante a algo que não
poderiam comprar.
Pense se é uma
compensação por algo.
Lembre-se: a satisfação
é momentânea e pode
trazer dor de cabeça
depois;

• Planeje a compra do
que realmente precisa e
pesquise sempre;
• Na hora da compra
se pergunte se
é um desejo ou
uma necessidade.
Exemplo: comer é
uma necessidade
que precisa ser
atendida, mas comer
em um determinado
restaurante é um
desejo que precisa ser
analisado se cabe “no
bolso”;

• O que realmente for
identificado como
necessário deve estar
numa listinha;
• A lista ajuda a manter
foco e disciplina no
planejamento;
• Se tiver vontade de
comprar algo, adicione
à lista. Vez ou outra olhe
sua lista e corte o que
acha que não precisa
mais.

Faça uma troca inteligente. Compre mais com menos. Se você planejar suas
compras conseguirá fazer com que o dinheiro renda muito mais. Fique de olho
nas promoções do que realmente precisa.

20
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Promoção: e agora?

Promoção pode ser uma
boa oportunidade, se você
realmente precisa
do que está sendo
ofertado.
Mas, cuide para que a
promoção não o atraia
para uma compra
desnecessária.

DICAS
• Pense se você precisa (é
necessidade ou desejo?)
mesmo comprar;
• Só compre algo em
promoção que já estava
na sua listinha de
necessidades;
• É importante também
ter uma ideia do preço
médio do produto.
Pesquise antes;
• Tendo a certeza de que
realmente precisa e que
está barato, então vá
em frente;

• Nem sempre produtos
em liquidação tiveram
os preços reduzidos
pela metade.
Exemplo: uma peça
de roupa que custa no
inverno R$ 120,00, no
período de liquidação
fica com a etiqueta
tentadora: “De R$
220,00 por R$ 110,00”.
O desconto foi de
apenas R$ 10,00.
Mas do jeito que foi
anunciado, parece que
o preço baixou pela
metade.

• Se o preço for bom
demais, desconfie;

Sempre há promoções,
não pense que aquela será a última.

Voltar ao índice
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Tem despesa que é boa

Toda vez que adquirimos algo, seja um produto ou serviço, temos uma despesa para
pagar. Mas ter uma despesa nem sempre é ruim.
Existem despesas que são boas e outras, necessárias.

DESPESA NECESSÁRIA
Causada por situações não esperadas. Exemplo: uma doença ou um
imprevisto com o carro. Aqui vale reavaliar seu orçamento e verificar
qual a melhor alternativa para pagar a conta. Pense também num
empréstimo dentro do que cabe no orçamento.

DESPESA BOA
É aquela que aumenta seu patrimônio ou tem potencial de incrementar
sua renda. Por exemplo: investimento em educação.
Podemos citar também a compra de um imóvel. Essa aquisição é uma
despesa boa, tanto para quem quer sair do aluguel, como para quem
quer ter um imóvel a mais para alugar. Nesse caso, você faz uma
despesa, mas o imóvel vai lhe dar uma renda todo mês. Mas, fique
atento. O que você comprar deve render mais que o valor da dívida
assumida.

DESPESA RUIM
É aquela feita sem planejamento. Você compra algo sem pensar, depois
descobre que não cabia no orçamento, atrasa o pagamento, usa o
cheque especial ou acaba fazendo empréstimo.

Vai fazer uma despesa e tem dúvida?
Peça orientação para quem entende do assunto.
A equipe da Cooperativa também pode te ajudar.
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Trio que ajuda, se usar na dose certa

Pegar vale na empresa,
comprar em lojas e
farmácias conveniadas,
fazer um empréstimo e
descontar tudo na folha de
pagamento facilita a vida.

Cartão de crédito também pode ser uma boa alternativa.
Tendo um, você pode andar com menos dinheiro no
bolso.

Fique atento:

Só lembre que a fatura vai chegar. Por isso:

DICAS
• Não comprometa
todo o seu salário. Do
contrário, não sobrará
nada para o restante do
mês;
• O ideal é que a soma
dos parcelamentos
(incluindo cartão
de crédito e cheque
especial) não
ultrapasse 30% dos
seus rendimentos.

É aceito por uma infinidade de estabelecimentos e bem
administrado, tem bom prazo de pagamento.

DICAS
• Evite pagar a parcela mínima.
Se cair neste parcelamento, busque alternativas de
empréstimos com juros menores e quite a fatura;
• Controle o parcelamento feito no cartão. Muitas vezes
essas prestações já estão comprometendo quase todo
o ganho mensal;
• Negocie a taxa de isenção (anuidade).

Aproveite os benefícios que o cartão de crédito
pode oferecer, sejam prêmios ou milhagens.
Fique atento!

Voltar ao índice

Dicas valiosas para o seu dia-a-dia

Ter independência
financeira te dá
liberdade.

Faça um
levantamento
financeiro e descubra
o que você tem feito
com seu dinheiro.

Tenha uma reserva
financeira para o seu
futuro.

Gerenciar os
recursos financeiros
exige planejamento,
informação e
persistência.

Planeje junto:
convoque a família
para contribuir com
a construção do
orçamento - detalhar,
reduzir, eliminar e
investir.

Invista na educação,
sua e da sua família.
Gerencie o uso do
cheque pré-datado.
Inclua na sua Tabela
Orçamento Mensal.

Respeite seu padrão
de vida. Viver acima
dele é estar preso a
dívidas.

Poupe SEMPRE.

Escreva seus
objetivos e sonhos.
Comece a guardar
dinheiro para
conquistá-los.
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Dicas valiosas para o seu dia-a-dia

Pesquise SEMPRE.

Pague à vista.

Avalie se a compra
é necessária.

Pechinche sem
vergonha.

Tenha cautela com
as promoções.

Use as compras
coletivas a seu favor.

Faça bom uso do
cartão de crédito.

Preste atenção
no valor mensal com
lazer. Adapte para
o tamanho do
seu bolso.

Reduza ou corte gastos
desnecessários.

Pague as contas
em dia.

Reavalie e adapte
seu orçamento.

Empreste seu nome
somente a quem
confiar.

Não se deixe seduzir
pelas propagandas.
A moda passa e as
contas ficam.
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INDO AO SUPERMERCADO

Coma alguma
coisa antes. A fome
aumenta o consumo.

Pesquisar preços
pode significar uma
economia grande.

Saiba quanto do seu
salário é designado
para as compras
mensais. Divida o
valor das compras
mensais por quatro
e use este valor
semanalmente.

Faça uma lista e se
mantenha fiel.

Evite levar as crianças
ao mercado. Caso
não seja possível, vá
direto aos itens de
compra e não passeie
pelos corredores.

Supermercados
atacadistas podem
ser uma opção. Mas,
faça as contas se o
preço unitário sai
mais em conta e se
você vai consumir até
a validade.
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Como a Cooperativa pode te ajudar?

Alguns conhecimentos podem ajudar a ter um planejamento financeiro simples,
rentável e duradouro.
A Viacredi pode contribuir com estes conhecimentos de diversas formas. Afinal,
educação financeira é a essência de uma cooperativa de crédito.

A Cooperativa oferece gratuitamente aos cooperados, seus familiares e à comunidade,
diversos cursos e palestras nas áreas de Educação Financeira, Educação Cooperativista,
Empreendedorismo, Competências Profissionais, Bem-Estar, Cidadania, Meio
Ambiente e muito mais.
Por meio do SOA (Serviço de Orientação ao Associado), você conta com orientação
financeira e cooperativista sobre qualquer tema (empréstimos, aplicações,
investimentos, compra, venda, planejamento, etc).
Em algum momento é normal que apareçam dúvidas. Devo ou não pagar uma dívida
com a reserva da poupança? Como faço uma planilha com os gastos mensais?

Você pode participar dos cursos, palestras e eventos educativos
presenciais e à distância.
Acesse o site do Progrid e escolha
o que você quer aprender hoje!

Consulte também a agenda
de eventos no link abaixo ou
no Posto de Atendimento.

Acesse o site

Acesse a agenda

Voltar ao índice
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A Cooperativa oferece produtos e serviços que proporcionam uma vida financeira
mais saudável. Assim, você pode fazer a gestão das suas finanças de forma tranquila
e segura.

INVESTIMENTOS

CONSÓRCIO

Tenha mais segurança
e rentabilidade com as
melhores modalidades de
aplicações do mercado.

Uma maneira simples e
planejada de adquirir bens
móveis, imóveis e serviços.
Com parcelas mensais,
você conquista o que
sempre quis.

POUPANÇA
Um incentivo da
Cooperativa para você
começar uma reserva
de emergência e criar o
hábito de poupar para as
suas conquistas.

CRÉDITO
Várias linhas de crédito
adequadas ao seu perfil
e à sua necessidade, com
liberação rápida.

CARTÃO DE CRÉDITO
Para realizar suas compras
com segurança, facilidade
e comodidade.

SEGUROS
Nós temos a Ailos Corretora,
uma corretora própria
que oferece uma linha de
seguros completa, com
cotações adequadas para
as suas necessidades. Conte
conosco para proteger o seu
patrimônio e a sua vida.

A Cooperativa oferece produtos e serviços com condições mais acessíveis para os
cooperados. Por meio das Cotas de Capital, cada cooperado tem a sua participação no
Capital Social da Cooperativa. Essas cotas são fonte de recursos, geram estabilidade,
solidez e ainda possibilitam oferecer empréstimos com juros mais baixos.
Por sermos uma cooperativa, não visamos o lucro, com isso oferecemos retorno das
sobras, maior rentabilidade em investimentos, juros baixos, atendimento consultivo
para ajudar nas suas maiores decisões e muitos outros benefícios que podem
fazer a diferença na sua vida financeira.

