
Estar em dívida não significa estar inadimplente. 
Mesmo que você esteja em dia com os boletos do seu 

cartão ou do financiamento, ainda assim, você está 
endividado.

E LEMBRE-SE!

PENSE NA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO 
PARA O SEU CASO! ;)
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COMO SE ORGANIZAR?

FATIAS DO ORÇAMENTO

Divida o valor total da sua renda (ou seja, o dinheiro que 
você recebe todos os meses) em quatro grandes fatias:

As fatias podem aumentar ou diminuir ao longo da vida. Uma 
organização financeira tem que existir para te ajudar, não te 
amarrar. Por isso, se sua situação mudar, reveja os números.

QUER SE APOSENTAR MAIS CEDO? Aumente a fatia da 
aposentadoria!

QUER QUITAR SUA CASA MAIS RÁPIDO? Aumente a fatia de 
investimentos para os sonhos!

SUA FONTE DE RENDA DIMINUIU? Aumente a porcentagem 
das despesas gerais temporariamente e refaça seu 
planejamento para continuar a investir.

DESPESAS GERAIS

inclua: 

Para simplificar, junte todas as 
despesas que você PRECISA 

pagar todos os meses em um 
só bloco. 

Despesas Fixas + Despesas 
Variáveis + Parcela para 

Despesas Extras

Para as despesas extras: 
some-as e divida o valor em 

parcelas para poupar ao 
longo do ano. É essa 

parcela que você deve 
incluir nas despesas gerais.

Por maior que seja sua renda, ela não é infinita, por isso 
seus gastos mensais também têm que ter um limite.

O orçamento é como uma pizza: tem tamanho limitado. 

DESPESAS GERAIS

INVESTIR PARA
A APOSENTADORIA

INVESTIR PARA
OS SONHOS

DESPESAS
LIVRES

Estes são todos os gastos que você 
precisa para viver, quanto menor 

for essa fatia, melhor. É preciso ter 
sobras tanto para despesas livres 

como para investimentos.

DESPESAS LIVRES

São aquelas que dão sabor 
para a vida! Aquelas que 

parece que você pode cortar, 
mas que, se for possível, é 

melhor manter.

Este dinheiro deve ser livre. 
Cada mês você vai decidir com 
o que quer gastar esse pedaço 

do seu orçamento. 

Você pode inclusive escolher 
poupar alguns meses para 

comprar algo maior depois. 
Você decide!

INVESTIR PARA
OS SONHOS

Esta é a fatia do orçamento 
que você vai destinar para 

atingir seus objetivos de vida.

Quer uma casa? Um carro? 
Tirar um ano sabático? Fazer 

uma viagem?

Defina cada um dos seus 
objetivos financeiros e use 

essa fatia do seu orçamento 
para atingir essas metas.

INVESTIR PARA A
APOSENTADORIA

Esta é a fatia do orçamento 
que você vai destinar para 

garantir seu futuro.

Este é um objetivo financeiro 
que todos nós precisamos 

ter.

Quanto mais cedo você 
começar a destinar uma fatia 
do seu orçamento para este 

objetivo, mais fácil será 
chegar lá.

As porcentagens exatas que você vai destinar a cada fatia do 
orçamento dependem das suas prioridades. Por isso, é você 

quem tem que definir cada uma delas.

ATENÇÃO PARA AS PORCENTAGENS!

SEJA FLEXÍVEL!

SEJA REALISTA!

Esta é a divisão mais comum para o orçamento, mas você 
pode incluir ou tirar categorias de acordo com a sua situação. 

Se você estiver em dívidas, por exemplo, deve deixar uma 
fatia da sua renda para quitar os débitos. 

pizza orçamento
Você precisa planejar a 

distribuição de acordo 
com o número de 

pessoas. Se você 
for servir oito 

pessoas, vai ter 
que cortar fatias 

menores. Já se 
tiver que servir 

quatro convidados, 
poderá dividir a pizza 

em fatias maiores.

Você precisa conhecer o 
valor e a quantidade de 

despesas que tem para 
cobrir. Só assim 
poderá planejar o 
tamanho da fatia do 
orçamento que cada 
uma vai abocanhar.


