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MEU RICO
DINHEIRINHO
DICAS SIMPLES
PARA GERENCIAR
SEU DINHEIRO

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

O que é o e-book Gestão
de Finanças Pessoais?
O e-book Gestão de Finanças Pessoais é um conteúdo exclusivo
da coluna Gestão e Planejamento, do Portal Planneta Educação,
que reúne artigos referentes à área administrativa.
O e-book conta com quatro edições com técnicas valiosíssimas
que podem te ajudar a conquistar seus objetivos.

JOYCE DA CONCEIÇÃO LOPES SIMÕES
Analista de Projetos. Formada em Administração pela ETEP
Faculdades, Pós Graduada em Gestão Estratégica de Projetos.
Experiência em gerenciamento de projetos e processos, Implantação
de escritório de Projetos e Desenvolvimento de Treinamentos.
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Meu rico
dinheirinho

Para que isso não aconteça, precisamos mapear nossas
finanças e entender quanto realmente temos de receita,
isto é, quanto temos de entrada de recursos: Salários,
recebimento de aluguel, pensão, vendas; e quantos temos
de saídas: as despesas e gastos.
Podemos distribuí-las em um quadro da seguinte maneira:

Como administrar bem meu dinheiro e conseguir conquistar
meus objetivos e sonhos?
Vem aí uma série de artigos com dicas para ter uma saúde
financeira sadia e equilibrada.
Ao falar de gestão de finanças pessoais, muitas pessoas já
começam a pensar em suas dívidas e o quanto é difícil manter o
dinheiro até o próximo pagamento. Será que é possível tal
façanha?
A primeira coisa que precisamos entender sobre nossas
finanças é que todos têm dívidas. A diferença é que se estamos
atolados nelas, nos tornamos, muitas vezes, inadimplentes.
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Aqui vão algumas dicas para se
organizar com relação ao seu dinheiro:
Anote tudo em que gasta seus recursos

Mude os hábitos em família

Corte ou diminua as despesas
desnecessárias

Doe o que não usa mais

Guarde uma reserva

Defina metas e sonhos

Há ótimas razões para fazer isso. A primeira é
que você será capaz de notar se está gastando
mais do que recebe, causando sempre o efeito
negativo em sua conta. Outro ponto é que você
poderá observar bem as despesas do mês,
separando-as por tipos e contas: fixas e
variáveis.

Com tudo anotado será muito mais fácil
identificar onde há despesas excessivas, onde
é possível cortar ou reduzir e quais são fixas
não podendo ser alteradas.

Uma coisa muito importante para ser feita é
guardar parte do dinheiro recebido em uma
renda fixa, a fim de ter recursos no futuro,
nas ocasiões de emergência ou necessidade.
Ter dinheiro guardado pode ser útil no caso de
perder um emprego ou de doença na família,
por exemplo. Ser precavido é algo que pode
valer ouro! O ideal é guardar, pelo menos, 10%
de sua renda.

Quando lidamos com finanças pessoais, todos
os envolvidos devem estar empenhados em
contribuir com o processo. Converse, planeje
as contas de sua casa e incentive o consumo
consciente, pois assim é possível também
alcançar sonhos juntos.

Além de fazer bem ao próximo, é
um exercício para avaliar se
tudo que temos guardado está,
realmente, sendo usado.

Nada é mais motivador
para economizarmos com
o supérfluo do que um
objetivo. Defina um
objetivo e determine
quanto é necessário para
alcançá-lo.
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O PORTAL
PLANNETA
EDUCAÇÃO
O Portal Planneta Educação está em funcionamento
deste 1999 e tornou-se um meio totalmente confiável
para professores, alunos, gestores e público em
geral. Suas colunas de artigos exclusivos e notícias,
sempre atuais, ajudam usuários a estarem
sintonizados com as novidades e com o dia-a-dia da
educação em todo mundo.
O portal traz importantes recursos como: dicionário,
biblioteca, enciclopédia, jogos online entre várias
outras opções importantes.
Os conteúdos são constantemente publicados e
postados nas principais redes sociais (Facebook,
Twitter, LinkedIn e Youtube) com alcance superior a
80 mil seguidores.

WWW.PLANNETAEDUCACAO.COM.BR
/PLANNETAEDUCACAO
@PLANNETAEDUCA
PORTAL PLANNETA EDUCAÇÃO

