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CENÁRIO SEM DÍVIDAS
a)
Anote ou planilhe
todas as contas
mensais

f)
Pense no seus
objetivos a longo prazo
e anote todos

g)
Faça um fundo de
emergência equivalente a
6x sua renda mensal

b)

c)
Corte tudo o que não
for necessário ou
exagerado

Analise se todos os
serviços pagos são
realmente necessários

e)
Compre tudo o que for
necessário e você possa pagar
à vista

h)
Comece a poupar para
cumprir seus objetivos
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d)
Faça a faxina, desapegue de
tudo o que não usa mais ou
que está parado a muito
tempo

i)
Comemore seus
objetivos alcançados!

Palavras em
vermelhos são
explicadas na
página 4 em
diante
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CENÁRIO COM DÍVIDAS

a)
Não perca sua noite de
sono

f)

c)

b)
NÃO dê prazos a
credores bancários e
instituições financeiras

d)

e)
Converse e priorize o
pagamento a credores
pessoas físicas

g)
Junte o dinheiro e comece a
pagar primeiro as dívidas de
menores valores à vista

Anote os valores
iniciais e atuais das
dívidas e seus credores
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Faça os passos A, B, C,
D e E da primeira
página

NÃO faça novos
empréstimos para
pagar as dívidas

h)
Tente negociar as dívidas maiores num valor
que não prejudique suas contas mensais,
pagando uma por vez

Palavras em
vermelhos são
explicadas na
página 4 em
diante
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CENÁRIO COM DÍVIDAS
i)

j)

k)

Nunca aceite a oferta
do primeiro atendente,
converse com outros
até encontrar algo que
realmente seja viável a
seu orçamento

Não obtendo sucesso
na negociação, não
fique desanimado,
aguarde um tempo

m)
Comemore seus
objetivos alcançados!

Junte um valor superior
porém aproximado do
valor inicial da dívida e
faça a oferta
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l)
Você conseguirá êxito
na negociação, sendo
assim faça os passos F,
G e H da primeira
página

Palavras em
vermelhos são
explicadas na
página 4 em
diante
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DEFINIÇÃO DAS PALAVRAS
EM VERMELHO
Contas Mensais: Trata-se das contas de consumo e de serviços e produtos utilizados todos
os meses, sem prazo para término.
NUNCA deixe de pagar as suas contas mensais para tentar quitar uma dívida ou realizar
compras desnecessárias;
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Contas Exageradas: Verifique se a quantidade de serviço das contas a serem pagas estão
realmente de acordo com suas necessidades. Não estando, solicite redução e não
conseguindo êxito faça cotações com os concorrentes;
Faça a faxina: O desapego também está ligado à organização financeira, uma vez que pode
gerar recursos para pagamento de dívidas ou alguns itens possam entrar em uma
negociação, o famoso rolo. Além disso, desapegar abre portas para novos itens e novas
oportunidades.
Sendo assim, analise tudo que não usa mais ou que esteja parado a muito tempo
esperando você usar, tente vender ou simplesmente doe.
Se você tem uma dívida diretamente a alguém, tente negociar um possível objeto de valor
que você não usa mais e use-o como parte do pagamento, lembre-se que o que não lhe é
mais útil pode ser útil a outra pessoa. Isto não é um motivo de vergonha, uma vez que
objetos também possuem seu valor em dinheiro e que muitas empresas penhoram
judicialmente objetos na finalidade de leiloar e restituir o valor de uma dívida;
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DEFINIÇÃO DAS PALAVRAS
EM VERMELHO
Compre: Organizar suas finanças exige disciplina e tempo, sendo assim, é essencial que
não lhe falte nada nesse período. Então, troque ou conserte itens defeituosos da sua casa,
substitua aquelas roupas velhas, conserte seu carro e principalmente cuide de sua saúde.
Tenha em mente que você deverá evitar ter prejuízos durante o período de organização de
suas finanças. Entretanto, não assuma novas dívidas e parcelas extensas, gaste apenas
com itens de necessidade, descartando aquela viagem para Miami, aquele carro novinho
piscando pra você na loja, trocar o seu smartphone que está em pleno funcionamento ou
realizar aquela reforma desnecessária em sua casa;
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Objetivos a longo prazo: Automóvel, investimentos, moradia, negócio próprio, viagens
etc.;
Fundo de Emergência: Trata-se do valor que você poderá contar caso ocorra alguma
situação de emergência: uma compra inesperada, saúde e remédios, quebra de algum
produto essencial para seu dia-a-dia e também perca de renda.
O fundo de emergência pode ser de 6 a 12 vezes o valor da sua renda mensal ou o valor
somatório de suas despesas mensais, pois havendo perca de renda você estará amparado
por 6 a 12 meses;
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DEFINIÇÃO DAS PALAVRAS
EM VERMELHO
Poupar: Poupar é guardar o dinheiro que sobra após o pagamento das contas mensais ou
estipular um valor mensal para guardar todos os meses.
É esse dinheiro que será utilizado para cumprir seus objetivos a longo prazo.
Você pode poupar para cumprir um objetivo de cada vez ou mais de um por vez.
Se você decidir por querer cumprir mais de um objetivo de cada vez, separe o dinheiro
destinado a cada objetivo em lugares diferentes ou faça um controle do que foi poupado e
pra qual objetivo será destinado. Assim, quando você for cumprir o determinado objetivo,
saberá a quantia a que se refere;
Sono: Não deixe que as dívidas, as ligações e correspondências de cobranças atrapalhem
sua noite de sono. Saiba que você não é o único que está inadimplente, pense que há
pessoas mais prejudicadas e com saldo devedor maior do que o seu. Além disso, é uma
situação passageira que lhe serve como aprendizado para administrar melhor seu dinheiro
ou que surgiu através de razões de forças maiores do que você, desemprego e crise
nacional, por exemplo.
Você ficará impossibilitado de aprovações de créditos, contratos e realizar certas compras
parceladas, devido ao registro nos órgãos de proteção ao crédito e cartórios, porém saiba
que tudo irá se normalizar quando você quitar todas as suas dívidas.
Entretanto, observe as dívidas que preveem penhora de bens e neste caso procure uma
advocacia para verificar se há registros de processos judiciais em seu nome ou nos procure
para saber como proceder;
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DEFINIÇÃO DAS PALAVRAS
EM VERMELHO
Credores: Os credores podem ser as instituições financeiras que concedem crédito
mediante a cartões, empréstimos e financiamentos, também podendo ser as pessoas
físicas que concedem empréstimos (dinheiro emprestado de um indivíduo para o outros) e
os agiotas (dinheiro emprestado de um indivíduo para o outro com cobranças de juros).
Se você está recebendo correspondências e ligações das instituições financeiras, saiba que
você não tem obrigação nenhuma de ficar estressado por conta das mesmas, você não é
obrigado a atender e nem ficar posicionando as mesmas. Inclusive, quando receber uma
chamada ou mensagem do tipo, seja claro e direto, diga que está impossibilitado de
efetuar pagamentos e que não tem previsão para regularização, porque se você informar
uma data que não será capaz de honrar as ligações se multiplicarão. Além disso, saiba que
o artigos 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor existem para lhe proteger de
cobranças abusivas. Portanto, não permita que exponham sua imagem lhe telefonando
em seu trabalho ou na residência de amigos e familiares, você tem total direito de
reclamar sobre a cobrança excessiva e abusiva.
Estabeleça sempre como prioridade o pagamento de pessoas físicas, por exemplo aquele
amigo que lhe emprestou um dinheiro quando você mais precisava, pois além deste estar
precisando do dinheiro, talvez você irá precisar novamente da ajuda desta pessoa e saiba
que instituições financeiras raramente disponibilizam crédito para negativados;
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DEFINIÇÃO DAS PALAVRAS
EM VERMELHO
Valores devedores iniciais e atuais : O valor devedor inicial trata-se do valor o qual foi
disponibilizado o crédito ao devedor, ou seja, o valor líquido concedido.
O valor atual da dívida é o valor acrescido de juros, ou seja, o somatório de todas as
parcelas ou pode ser o valor acrescido de juros e multa, quando existem parcelas em
atraso.
É de suma importância ter em mente os valores iniciais e atuais, pois a negociação será
realizada através destes.
Dependendo do tempo de atraso e quantidade de parcelas em atraso, muitas instituições
financeiras isentam juros e multa do saldo devedor, desde que o valor seja pago à vista de
uma única só vez. Por isso, uma das formas mais eficazes de quitar suas dívidas quando
elas já estão fora de controle, é juntar um valor um pouco acima em relação ao valor
devedor inicial e realizar a proposta para o credor;
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Dívidas de menores valores: As contas de consumo (água, luz, gás e telefone, por
exemplo), devem ser priorizadas , pois tratam-se da sua necessidade.
Ao iniciar o pagamento de suas dívidas, comece pelas dívidas de menores valores, pois
muitas vezes é possível pagar mais de uma por mês, eliminando o acúmulo de dívidas em
menor tempo.
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Esperamos que este material tenha sido proveitoso e que você consiga alcançar
seus objetivos!
Havendo dúvidas estaremos à disposição.

orttizcons
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