ORGANIZE SUA VIDA

POR QUE PRECISAMOS SER RACIONAIS COM O DINHEIRO ?
- Para planejar melhor como gastar os nossos recursos financeiros

QUAIS OS BENEFÍCIOS DE TER UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO ?

- Para que possamos viver dentro das nossas reais condições financeiras
- Para que não sejamos escravos do dinheiro

- Para ter uma vida saudável
QUE CUIDADOS PRECISAMOS TER QUANDO FAZEMOS UM PLANEJAMENTO ?
- Ser realista
- Ter disciplina para fazer com que o plano se torne realidade

- Envolver as pessoas que serão impactadas

COMO LIDAR COM AS RENDAS MENSAIS
- É muito importante ser conservador ao máximo:
Sempre estime os valores para baixo

- Considere sempre suas horas Extras como Renda Extra
Nunca encorpore no salário
- Pessoas de maior nível educacional ganham mais no Brasil
Nunca pare de Investir na sua carreira
- Invista um determinado valor no mesmo dia do pagamento
Não espere o último dia do mês pra ver se sobrou dinheiro

COMO LIDAR COM AS RENDAS EXTRAS

- Planeje usar a renda extra com antecedência:
“Nao gaste por conta”

- Caso tenha dívidas, procure quitar algumas parcelas
Férias , 13º Salário, Comissões , Horas Extras, restituição do Imposto de Renda etc…

- Procure criar alguma forma de obter uma renda extra
Mas não prejudique sua saúde e sua relação com a família por isso

- Use a renda extra para criar uma reserva financeira
Guardar dinheiro deve ser um compromisso tão sério quanto pagar
suas contas

COMO LIDAR COM AS CONTAS DO MÊS
- Seja Realista:
Pense: Neste mês, as contas virão mais caras, melhor me preparar
para isso.

- Estude alguma forma de diminuir essas despesas
Vou sacar mais do que preciso? Preciso comprar tal coisa? Gastar mais no final de
semana?
- Troque as dívidas mais caras pelas mais baratas
Adquirir empréstimos com maior quantidade de parcelas e menores valores pode
ser uma boa saída para comprometer menos o orçamento mensal
- Pague a parcela das suas dívidas no mesmo dia em que receber seu
dinheiro
Cada dia de juros evitado deve ser comemorado

OUTRAS DICAS IMPORTANTES
- Jamais…. Jamais faça compras no supermercado com fome:
Seu estômago e seu bolso não se entendem neste momento

- Cuidado com as ofertas emocionais
Pense realmente algumas vezes se você precisa comprar determinado objeto
- Faça uma lista sempre que for ao supermercado
O planejamento é importante para direcionar seus gastos
- Pesquise preços
Vivemos em uma economia de mercado, onde os custos de cada loja variam muito

- Sempre Peça Descontos
…mesmo onde o preço for fixo. Se possível, apele para o emocional

7 Passos para Organizar sua Vida

1º Passo:
Planejamento :
 Decida-se, de verdade, a planejar a sua
vida financeira e de sua família.

 É hora de definir objetivos e estabelecer
prioridades e prazos realistas para alcançar
cada meta.

Esse é o momento da verdade, uma boa conversa e união no
planejamento darão a direção correta.

2º Passo
Análise :
 Conhecer todas as despesas e comparar
com os ganhos.

Cortar pequenas despesas desnecessárias.
 Monte uma planilha para organizar o
processo e use-a como principal aliada no
planejamento do seu orçamento.

Não se esqueça de nenhuma despesa, do supermercado ao
choppinho da sexta-feira.

3º Passo
Orçamento Familiar:
 Agarre-se a ele.
 Reúna a família para participar.
 Peça sugestões de corte de gastos.

 Explique a necessidade de diminuir as
despesas para que vocês construam uma
poupança.

Sua família e você são um time e devem jogar em equipe, a
união familiar é fator chave nesse momento.

4º Passo
Livre-se das dívidas :

Juros pagos no cartão de crédito ou cheque
especial podem virar receita.
Ao invés de consumir a prazo, GUARDE o
dinheiro para comprar à vista no futuro.

Começa a conduzir ao invés de ser conduzido pelo seu orçamento.

5º Passo
Renda Extra:
Guardar parte do 13º Salário para iniciar ou
reforçar a poupança.
Guarde tudo o que você ganhar EXTRA.

Dinheiro na poupança também se multiplica.

Renda EXTRA não é para gastar e sim para POUPAR, quanto
mais você guardar, mais coisas vai poder fazer no futuro.

6º Passo
Use a cabeça:
 Nem sempre a aplicação que oferece maior
rendimento é a melhor para você.
 Quanto maior a chance de lucro, maiores
também os riscos.
 Seja sensato e avalie a liquidez,
rentabilidade e segurança da aplicação.

Agora que você já sabe poupar, pesquise a melhor aplicação,
lembrando que SEGURANÇA também é importante.

7º Passo
Invista com Segurança :
 Procure sempre instituições financeiras de
comprovada idoneidade e experiência.
 Fuja daquelas que prometem lucros
extraordinários em curto espaço de tempo.

 Milagres financeiros simplesmente não
existem.

Desconfie de tudo o que for fora da realidade, sempre
pesquise em mais de um local.

- a maior empresa financeira do mundo




5 Continentes, 101 Países, 230.000 Empregados e mais de 140.000.000
Contas Correntes
Maior empresa privada do mundo com valor de mais de 220 Bilhões de
Dólares de patrimônio.
Umas das 15 marcas mais valiosas do mundo, segundo a Business Week.

- há mais de 90 anos acreditando no País





Quase 200 anos de tradição Internacional e 90 anos de Brasil;
Experiência mundial adequada ao mercado local,
Solidez e Visão empreendedora;
Investindo no mercado e sociedade local.

Credicard Financiamentos
 No mês de maio o Citi reorganizou as marcas do seu grupo no Brasil.
 A CitiFinancial agora é Credicard Financiamentos.

 A marca mais conhecida e respeitada em cartões de crédito agora também é a marca
mais conhecida e respeitada em empréstimos e financiamentos, para oferecer a você a
mais completa solução de produtos de crédito.

Citi no Brasil

Segmento que
atende a pessoas
físicas e jurídicas
com ampla gama de
serviços e produtos
diferenciados. O
CitiBusiness é o
segmento que
oferece serviços
financeiros às
pequenas empresas,
com faturamento
mensal entre R$ 30
mil a R$ 2,5 milhões.

Empresa que
emite e faz a
gestão do
portfólio de
cartões de crédito
do Citi, com mais
de 6 milhões de
cartões emitidos.

Solução em
Crédito Pessoal
e Seguros,
operando com
mais de 100
pontos de venda
em 21 Estados
brasileiros.

Com estrutura
internacional de
atendimento,
oferece soluções
personalizadas
para preservação,
gestão e expansão
de grandes
patrimônios
individuais e
familiares.

Segmento que
atende às
necessidades das
grandes companhias
e instituições
financeiras do País,
com faturamento
anual acima de R$
30 milhões.

Obrigado!!!
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