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COMO TRATAR SUA SAÚDE FINANCEIRA
A COOPERATIVA ATLAS oferece uma palestra sobre
saúde financeira. Venha participar e saiba como a
cooperativa pode lhe auxiliar na sua vida financeira.
A agenda será:
 Noções sobre saúde financeira;
 Consumo consciente;
 Equilíbrio financeiro;
 Como não ficar “negativo” nas contas pessoais
em tempos de crise;
 Preparação para o futuro.

Dia: 15/07/19
Segunda feira

DADOS REVELADORES : EM CADA 10 PESSOAS
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3
Possuem
carnês
vencidos em
grandes lojistas

Não poupam
nem R$ 1 por
mês

Não possuem
controle no
cartão de
crédito

Possuem
dívida do
cheque
especial

Gastam mais
do que
ganham

3 em cada 4 famílias sentem
alguma dificuldade para chegar ao fim do mês com seus rendimentos.

Doenças do Bolso
Doenças da Mente

CAUSAS

Sonhos

Vaidade
Dívidas

Outras
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CONSEQUÊNCIAS
Vergonha
Indisposição
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Nervoso

Dependência
Química
Depressão

Acidente de
Trabaho

Dúvidas

Doenças do Bolso
NECESSIDADES
Moradia
Alimentação

Roupas

Lazer

DESEJOS

Saúde
Transporte

Churrasco

Casa Própria

Carro de Luxo

Cirurgia Plástica Estética

Viagem à praia

Restaurante

Casa de Praia

Academia
Roupa de
marca

NECESSIDADES

•Moradia
•Alimentação
•Transporte
•Saúde
•Vestuário
•Lazer

DESEJOS

•Carro de luxo
•Casa de praia
•Cirurgia plástica estética
•Academia
•Restaurantes
•Roupas de grife
•Viagens
•Churrasco

É importante de se ter reservas financeiras, inclusive, para enfrentar
eventuais situações financeiras negativas decorrentes de acidentes de
trabalho.
É importante não ter dívidas, já que isso causa situações de muito stress.
O trabalhador endividado pode se envolver em acidentes por cansaço, stress,
ansiedade etc por conta dessas dívidas.
Prevenir as dívidas é essencial !

Relacionamento Financeiro nada mais é do que aprender a trabalhar com o dinheiro.

Cultura Coletiva

Falta de Incentivo

Formação Escolar

Sem Aprendizado

Orçamento Familiar

Despreparo

CUIDADO COM
AS PROMOÇÕES

Não espere por uma crise para descobrir o que é importante para sua vida

Sinais de alerta para a saúde financeira:

Cobranças;
Pagamento da fatura do
cartão de crédito sempre
Compras
parceladas em no valor mínimo;
excesso;
Uso frequente do
cheque especial;
Contas pagas em atraso, seja por falta de fundos ou por
esquecimento, levando à cobrança de juros e multa;

MOTIVOS QUE LEVAM UMA PESSOA A SE ENDIVIDAR
1. Falta de planejamento e de controle de
despesas, tanto das mensais como daquelas
sazonais, que ocorrem algumas vezes por ano.
2. Uso inadequado do crédito (cheque especial,
cartão de crédito, crédito consignado,
financiamentos e outros empréstimos).
3. Impulsividade para o consumo, muitas vezes
gerada por propagandas ou sedutor.

MOTIVOS QUE LEVAM UMA PESSOA A SE ENDIVIDAR

4. Excesso de compras a prazo,
comprometendo a renda com parcelas.
5. Gasto da renda que ainda não recebeu.

6. Pouco conhecimento no trato com o dinheiro

1 – FAÇA O CÁLCULO DE TODOS OS SEUS GASTOS
Durante um mês, relacione as suas despesas normais sem esquecer dos seus
pequenos gastos. Reduza com o seu salário e não chore.
2 – APRENDA A ECONOMIZAR
• Guarde uma parte do seu salário como poupança
pessoal.
Dizem os economistas:
 Casados sem filhos devem reservar 30% do salário
 Solteiros que moram com os pais devem reservar 50% do salário

3 – TOME CUIDADO COM OS EXTERMINADORES
Despesas com habitação e alimentação são as que mais
pesam no bolso dos brasileiros.

4 – ELIMINE O ALUGUEL
A recomendação dos bancos é clara , uma família não
deve comprometer mais do que 30% dos rendimentos com
habitação.

5 – ALIVIE NO SUPERMERCADO
Comece a compra pelos itens da cesta básica e some tudo na
calculadora.
6 – LIVRE-SE DOS PARCELAMENTOS
Evite parcelas a perder de vista.
Controle todas as parcelas e veja o quanto isso vai refletir no
seu salário mensal.
Nem sempre o parcelado é a solução.
Compre no cartão de crédito o que realmente você se dispõe a
pagar.

CONSUMO CONSCIENTE

Vendedores

Consumidores

• Recebem treinamento
• Participam de cursos –
objetivo: > vendas
• Sem treinamento;
• Sem consciência;

INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
PARA REFLETIR...
Como está sua vida financeira?
Você tem ficado mais rico ou mais pobre?
Como está sua geração de renda?
Para onde vai seu dinheiro?
Você sabe qual é o seu hábito de consumo?
Seus investimentos estão gerando o Resultado Esperado?

IMPORTÂNCIA DO ORÇAMENTO FINANCEIRO PESSOAL
Reflexão: de onde vem e para onde está indo o meu dinheiro?
Oferece uma oportunidade para você avaliar sua vida financeira e definir
prioridades que impactam sua vida pessoal.
O orçamento vai ajudá-lo a:
• conhecer a sua realidade financeira;
• escolher os seus projetos;
• fazer o seu planejamento financeiro;
• definir suas prioridades;
• identificar e entender seus hábitos de consumo;
• organizar sua vida financeira e patrimonial;
• administrar imprevistos;
• consumir de forma contínua (não travar o consumo).

IMPORTÂNCIA DO ORÇAMENTO FINANCEIRO PESSOAL
O orçamento pessoal é o modo pelo qual uma pessoa cuida
melhor de suas finanças pessoais, uma vez que permite o
planejamento de como irá gastar o seu dinheiro.
Qualquer que seja o tamanho do seu plano ou sonho, é
necessário ter um controle efetivo das receitas e das despesas,
bem como se organizar e definir o que tem de ser feito, de modo
a alcançar os objetivos em menos tempo e ao menor custo
possível.

IMPORTÂNCIA DO ORÇAMENTO FINANCEIRO PESSOAL
• Benefícios
1
2
3
4
5
6

• conhecer sua real situação financeira, auxiliando no planejamento financeiro;
• definir prioridades, ou seja, o que é mais importante para você e para sua família;
• identificar e entender seus hábitos de consumo, o modo como você gasta seu dinheiro;
• organizar sua vida financeira e patrimonial;
• administrar imprevistos, lidando melhor com o que acontece fora do planejado; e
• consumir de forma contínua (sem precisar interromper o consumo).

O PIANO OU A ANINHA?
Você lembra onde é que seu dinheiro é gasto?
É possível reduzir gastos sem reduzir os benefícios desses gastos?

cidadaniafinanceira.bcb.gov.br

O orçamento pode ser realizado numa planilha no computador, num aplicativo de celular ou no bom e
velho caderninho.
Independente da maneira o importante é registrar todos os gastos, fazendo assim você consegue
controlar seu orçamento e fazer o dinheiro render mais.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA AS CRIANÇAS
Nas escolas quase não se fala de
educação financeira.

Parar com "essa história de
que dinheiro não é assunto
de criança"
Pais
e
a
escola
são
fundamentais na formação de
cidadãos cientes de seu papel
no
desenvolvimento
econômico e social do país.

Normalmente os pais atravessam
situação difícil e não conseguem poupar.
As
crianças
são
também
consumidoras
e
precisam
aprender a usar o dinheiro com
inteligência.
Pesquisa
realizada
por
especialistas
do
Banco
Mundial, as crianças com
sólida educação financeira
possuem mais facilidade de
pensar no futuro e planejar
suas economias.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA AS CRIANÇAS
Dar uma mesada.

Levá-lo ao supermercado.

Se seu filho for incentivado a depositar parte da
mesada no porquinho e compreender desde cedo
que tudo na vida tem seu preço, é bem provável que
sua rotina financeira seja razoavelmente equilibrada
ao longo da vida.
Compras no supermercado,
procure fazer uma listinha
anotando os produtos que
estão em falta na despensa. A
ideia é que a criança aprenda a
diferenciar
desejo
de
necessidade na hora do
consumo .

Nada adianta uma educação
financeira impecável se os
hábitos consumistas dos pais não
forem repensados.

Ao fazer uma viagem em
família por exemplo, fale
sobre os custos, o quanto
tiveram que trabalhar para
tirar as merecidas férias.

USO DO CRÉDITO:

O crédito é uma fonte adicional de recursos que não são seus, mas obtidos de
terceiros (bancos, financeiras, cooperativas de crédito e outros), que possibilita a
antecipação do consumo para a aquisição de bens ou contratação de serviços.
Existem várias modalidades de crédito. Por exemplo: limite do cheque especial,
cartão de crédito, empréstimos, financiamentos, compra a prazo em lojas comerciais
etc.

USO DO CRÉDITO:
• Antes de Solicitar um Empréstimo
Compare, fique atento a taxa de juro;
Pesquise.

CARTÃO DE CRÉDITO: ALIADO OU VILÃO?

https://globoplay.globo.com/v/7753260/

CARTÃO DE CRÉDITO: ALIADO OU VILÃO?
7 atitudes para não se endividar no cartão de crédito
1 – Evite compras parceladas
• 58% dos entrevistados que usam o cartão como meio de pagamento na
pesquisa do SPC Brasil;
• O uso do cartão está associado a querer algo e não poder pagar à vista,
precisando parcelar a compra – Itens mais comprados no crédito: roupas,
calçados e eletroeletrônicos ;
• Em média, essas pessoas possuem 4 parcelas para serem pagas;
• Problema das compras parceladas : elas favorecem o descontrole financeiro.
• Somando valores supostamente baixos de várias compras, ao final do mês, você
terá uma quantia alta para pagar. Juntar o dinheiro e pagar o item à vista é
sempre melhor.

CARTÃO DE CRÉDITO: ALIADO OU VILÃO?
7 atitudes para não se endividar no cartão de crédito
2 – Cuidado com os pequenos gastos
• Você pode até não fazer grandes compras no cartão, mas coloca lá todos os
almoços, cafés, estacionamento, lembrancinhas, cinema, etc.
• Pequenos gastos podem ser um problema se não há controle financeiro
porque facilmente podem se tornar uma alta quantia no final no mês;
• Quando são feitos via uma forma de pagamento na qual você não vê o
dinheiro saindo da carteira ou da conta, o susto pode ser maior ainda;
• Tome muito cuidado ao usar o cartão de crédito para qualquer que seja a
compra;
• Tenha suas compras e despesas muito bem organizadas e controladas.

CARTÃO DE CRÉDITO: ALIADO OU VILÃO?
7 atitudes para não se endividar no cartão de crédito
3 – Prefira o cartão apenas para compras de valor maior
• Somente quem é muito organizado financeiramente não se perde nos gastos
usando o cartão para todas as compras no mês.
• Para evitar dívidas, o melhor é usar o cartão de crédito apenas em compras
maiores e/ou urgentes, que necessitam de parcelamento ou de pagamento
somente no mês seguinte;
• Por exemplo, se a geladeira quebrou, não há conserto e é preciso adquirir uma
nova, mas você não possui todo o valor para pagamento à vista. Neste caso, o
cartão é um facilitador;
• É necessário fazer todas as contas para pagar em dia e evitar fazer outras
compras no cartão para não onerar o seu orçamento.

CARTÃO DE CRÉDITO: ALIADO OU VILÃO?
7 atitudes para não se endividar no cartão de crédito
4 – Acompanhe seus gastos com frequência
Administre seus gastos.
• 49% controlam os gastos feitos com o cartão de crédito, sendo que 34%por cento não sabem o
número de parcelas das compras realizadas.
• Para fazer esse acompanhamento, guarde comprovantes e confira a sua fatura com a maior
frequência possível, para não extrapolar o limite de gastos.
• Examine atentamente o extrato mensal para saber, por exemplo, como pode economizar no
próximo mês. Você pode anotar todos os seus gastos em uma planilha, caderninho ou mesmo
num aplicativo que organize finanças. Pode também usar a própria fatura como
acompanhamento, se fizer isso com uma frequência razoável.
•
O importante é acompanhar e controlar suas despesas e compras não apenas para detectar
possíveis cobranças indevidas, mas também para controlar seus gastos.

CARTÃO DE CRÉDITO: ALIADO OU VILÃO?
7 atitudes para não se endividar no cartão de crédito
5 – Nunca pague o mínimo!
• 19% dos que usam cartão de crédito como forma de pagamento dizem saber qual a
taxa de juros mensal cobrada, caso seja pago o valor mínimo da fatura.
• Os juros praticados no rotativo do cartão, cobrado quando a fatura é atrasada ou
quando pagamos o mínimo, são um dos mais altos.
• É possível pegar um empréstimo consignado na cooperativa e quitar 100% da fatura
do que acumular uma dívida com juros tão altos;
• Para não se endividar, fuja do crédito rotativo, ou seja, não faça o pagamento mínimo
do cartão.
• Uma fatura não paga de R$1.000 no cartão de crédito se transforma em uma dívida
de mais de R$4.000 em um ano.

CARTÃO DE CRÉDITO: ALIADO OU VILÃO?
7 atitudes para não se endividar no cartão de crédito
6 – Cuidado com as taxas
• Anuidade é a taxa paga à operadora para o uso do cartão. Ela pode ser paga à vista ou
em parcelas mensais.
• As taxas variam de uma administradora para outra. alguns tipos de cartões que não
cobram anuidade e tem seu controle digital (por meio de aplicativo) como o Digio e
Nubank.
• Avaliar o tipo de cartão que possui, o que também barateia ou encarece a anuidade.
Por exemplo, não adianta ter um ‘internacional’, que custa mais caro, se você não vai
fazer compras no exterior. Os ‘nacionais’ normalmente têm custos mais baixos.
• Verifique o valor total da anuidade. Como em muitos casos ela é cobrada em parcelas,
pode parecer uma valor baixo. Mas quando vemos a soma anual, dá para perceber
que o valor é bem relevante.

CARTÃO DE CRÉDITO: ALIADO OU VILÃO?
7 atitudes para não se endividar no cartão de crédito
7 – Evite ter muitos cartões
• Cuidado com o número de cartões na carteira.
• Reflita se somente um cartão atende bem suas necessidades.
• E, mesmo que lhe ofereçam um cartão sem taxa de anuidade, se não for
precisar dele de fato, por que duplicar as chances de perder o controle de
seus gastos?
• Quanto mais cartões se tem, mais fácil extrapolar o orçamento, já que o gasto
final é a soma de todos os limites dos vários cartões!

CHEQUE ESPECIAL
Como Funciona
O cheque especial é um crédito automático ligado à sua conta bancária, para ser utilizado sem
ter que pedir autorização – e, por isso, é fácil de se usar.
Por causa desta facilidade, este tipo de empréstimo tem uma taxa de juros alta, em média, de
8% a 11% ao mês).

FIQUE ATENTO: Não considere o crédito que os bancos oferecem no
cheque especial como parte de sua renda pessoal.
No final, vem a conta, que acaba sendo muito pesada, devido aos juros.

CHEQUE ESPECIAL
Como Funciona
Há bancos que oferecem alguns dias de uso do cheque especial sem cobrança de juros.
Usar esse prazo é uma grande vantagem. Mas não ultrapasse o limite de dias oferecido, pois
um dia a mais de uso levará a cobrança de juros de todo o prazo utilizado.

DICA: O cheque especial só deve ser usado em situações de
emergência. Uma dívida não paga nesse tipo de empréstimo dobra a
cada 10 meses!

O QUE FAZER ...
envolva a família na tarefa de se livrar das dívidas;
não faça novas dívidas;
renegocie as dívidas com os credores, busque melhores condições, prazos e juros;
priorize os pagamentos de dívidas mais caras, ou seja, as que cobram juros mais
altos;
• reduza gastos, diminuindo o quanto conseguir dos gastos com supérfluos;
• identifique e elimine despesas que beneficiam pouco você ou sua família,
principalmente os desperdícios; e
• busque obter renda extra, talvez descobrindo um talento ou habilidade pessoal.
•
•
•
•

INVESTIMENTOS
Porque poupar?
Ao poupar, você acumula valores financeiros no presente para serem utilizados no
futuro. Os valores poupados no presente e investidos durante um, dois ou mais anos
poderão fazer uma diferença significativa na qualidade de vida do poupador no futuro.

Precaver-se de
situações
inesperadas

Aposentadoria

EQUILÍBRIO FINANCEIRO
O equilíbrio financeiro
não depende de quanto
ganhamos,

mas de como gastamos o
que ganhamos.

EQUILÍBRIO FINANCEIRO
Princípios básicos:

1) Gaste menos do que você ganha;
2) Corte nos gastos supérfluos, gastos com coisas que você não tem imensa necessidade;
3) Tenha um controle mensal dos seus gastos –
elabore uma lista com todas as suas despesas;
4) Dedique tempo para fazer planejamento financeiro –
reserve um período na sua agenda para se organizar financeiramente;
5) Faça uma lista de compras antes de ir ao supermercado –
Com isso, você evita gastos extras e desnecessários. Não vá com fome fazer compras;
6) Controle as compras feitas com cartão de crédito;

EQUILÍBRIO FINANCEIRO
Princípios básicos:
7) Evite o pagamento do cartão de crédito com o valor mínimo –
lembre-se que o cartão de crédito têm juros elevados;
8) Prefira o pagamento “à vista”, em dinheiro.
Com esta opção de pagamento você poderá conseguir realizar algumas compras com
desconto, negociando com os respectivos vendedores;
9) Em sua casa, tente adotar o consumo consciente. Diminua o tempo dos banhos,
desligue completamente os aparelhos (não deixar em Standby);
10) Antes de aderir a um financiamento, calcule bem as taxas de juros. Agindo desta
forma, você será capaz de discernir se é um bom negócio ou não;

EQUILÍBRIO FINANCEIRO

Determinação e Persistência

1

2

3

Definição de metas pessoais
Proporcionarão uma melhor qualidade de vida

SEU SONHO A SEU ALCANCE

Controle

Disciplina

Planejamento

Com um pouco de cada um, poderá juntar dinheiro suficiente para
realizar seu sonho...

SEU SONHO A SEU ALCANCE
DEFINIR
Desejo

VENCER

PLANEJAR

“A realização de sonhos não acontece por acaso, mas é fruto de escolhas que fazemos para torná-los reais”.
Necessidade

REAVALIAR

MOTIVAR

BANCOS

QUEM SOMOS
Cooperativa de crédito é uma instituição financeira formada pela associação de pessoas para
prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus associados.
Os cooperados são ao mesmo tempo donos e usuários da cooperativa, participando de sua
gestão e usufruindo de seus produtos e serviços.
Os associados têm poder igual de voto independentemente da sua cota de participação no
capital social da cooperativa. O cooperativismo não visa lucros, os direitos e deveres de todos
são iguais e a adesão é livre e voluntária.

QUEM SOMOS
Por meio da cooperativa de crédito, o cidadão tem a oportunidade de obter atendimento
personalizado para suas necessidades.
O resultado positivo da cooperativa é conhecido como sobra e é repartido entre os cooperados
em proporção com as operações que cada associado realiza com a cooperativa.
Os ganhos voltam para a comunidade dos cooperados.
A COOPERATIVA DE CRÉDITO ATLAS É REGULAMENTADA PELO CONSELHO MONETÁRIO
NACIONAL – CMN E SUPERVISIONADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL E COM OBRIGAÇÃO
DE AUDITORIAS ANUAIS.

GARANTA SEU FUTURO
CAPITALIZAÇÃO MENSAL
ESTIMATIVA DE SALDO FINAL

(*) Mensalidades e estimativa de juros ao capital, pagos anualmente
Qto maior o capital melhor poderá ser a garantia da tomada de empréstimos

QUADRO COMPARATIVO COM BANCOS

COOPERATIVA ATLAS - DIFERENCIAIS









Sem cobrança de taxa administrativa;
Juros SIMPLES de 1,5% sobre o saldo devedor (parcelas decrescentes);
Auxílio Funeral (perda de parente de 1º grau) sem custos – 02 salários mínimos;
Guarda do Capital acumulado, de acordo com as contribuições mensais, com devolução
integral e com sua devida atualização quando o associado deixa a empresa;
Distribuição de Juros ao Capital uma vez ao ano (todos os associados) – limite da SELIC
acumulada do ano – base capital acumulado até dezembro;
Acompanhamento do empréstimo, evolução da guarda do capital e simulação personalizada
de empréstimo via site ou aplicativo;
Atendimento personalizado via Whatsapp, telefone ou de forma presencial;
Distribuição de brindes no final do ano.

APRENDENDO A LIDAR COM O DINHEIRO

O principal propósito da educação financeira é ampliar a compreensão do cidadão quanto ao
consumo, poupança e o crédito, para que o individuo seja capaz de fazer escolhas
conscientes.

ACESSE E CONHEÇA MAIS A (SUA) COOPERATIVA

AGRADECEMOS A OPORTUNIDADE

Horário de atendimento:
De segunda a sexta, das 08h às 17h
Endereço: Avenida do Estado, 6116 - Térreo – Bairro Cambuci – Cidade São Paulo –
Estado São Paulo – CEP 01516-100
Telefone: (11) 2020-5136 | (11) 2020-5444
(11) 99131-2228
E-mail: cooperativa.sp@schindler.com

