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Apresentação 
 

Iniciamos o  presente ano  com uma nova versão de cartilha de educação financeira. Um 

formato atualizado com as demandas mais atuais que  os aposentados, pensionistas e 

servidores da ativa do município de Camaçari – BA tanto desejavam. Em 2020, fomos 

surpreendidos com a pandemia do Coronavirus. Essa pandemia, que é um problema de saúde 

pública, mudou repentinamente os hábitos de consumo das famílias da cidade, do estado, do 

Brasil e do mundo inteiro.  

 

Quem tinha seu pequeno comércio, teve de fechar as portas a pedido dos órgãos públicos 

como medida sanitária de emergência. Muitos deles, surpreendidos, não conseguiram a tempo 

reorganizar suas estruturas financeiras para enfrentar o caos que ainda ocorre até hoje, mas 

com menor intensidade. Mesmo com a recuperação das atividades ante ao avanço da vacinação 

pelo mundo inteiro, não será suficiente para administrar as perdas ocorridas na pandemia. 

 

  Dessa forma, mais que nunca a motivação de atualizar a cartilha com os novos 

parâmetros. Será trabalhada nela agora a noção de orcamento doméstico. Este, será bem 

detalhado com direito à disponibilização de um modelo de planejamento, meta e pontos 

fortes/fracos. Dos detalhes, descreveremos como são estruturadas as despesas fixas e as 

despesas variáveis e como organizá-las no seu orçamento.  Todo esse trabalho será visto neste 

volume.  

 

Sem mais delongas, partiremos para a prática. 

Diego Silva 

Analista de Seguro Social – Economista 
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VOLUME I 

 

COMO ORGANIZAR AS MINHAS DESPESAS E 

RECEITAS? 
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1. DESPESAS 

 

Segundo a Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN (2021), 69,4% das familias 

brasileiras empatam ou gastam mais do que ganham. Por isso, a importância de entender o 

conceito. Sendo assim, despesas são obrigações a serem cumpridas num ambiente 

familiar ou não para manter um bem-estar qualificado. Dessa forma, a sua existência é 

inevitável. Cabe ao detentor das despesas observar o que deve ser mantido ou suprimido 

de forma a manter a qualidade adequada do bem-estar. As despesas domésticas até aqui, 

são itens bastante reduzidos em relação as despesas do âmbito comercial. O primeiro, 

será o objeto de observação neste volume. Convém lembrar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe que trocamos o termo familiar por doméstico. A finalidade é não 

confundir com o ambiente empresarial/comercial, que também pode ser considerada uma 

família, pois é um orçamento completamente diferente. Diferente como? Mais complexo, 

pois envolve uma série de obrigações inerentes à empresa (comerciais, fornecedores, de 

mercado, tributárias, etc.). O doméstico é o mais simples de se organizar. Por isso, é o 

conceito mais simplificado possível para o entendimento. 

 

Existem dois tipos de despesas: fixas e variáveis. Fixas e variáveis? Sim. Mas serão 

explicadas o que são? Sim. É importante você conhecer cada um deles de acordo com o 

Portal Educação (2021): 

 

a) Despesas Fixas 

 

São despesas cujo valor é FIXO, ou seja, não há modificação de valor de um mês 

para o outro. A cobrança é feita periodicamente (mês, trimestre, ano, etc.).  

 

 
DESPESAS SÃO OBRIGAÇÕES A SEREM 

CUMPRIDAS NUM AMBIENTE DOMÉSTICO PARA 
MANTER UM BEM-ESTAR QUALIFICADO. 
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Notem o termo acima: conhece o valor a ser pago. Já percebe que a despesa fixa é 

um acordo acertado contratualmente ou previamente. Ou seja, valor é conhecido. Dessa 

forma, são despesas muito fáceis de controlar e administrar pois, uma vez conhecida, 

permite possibilidade de revisão, renovação ou até corte desta despesa. A seguir, citamos 

exemplos em que essas despesas carregam consigo os seus valores a serem pagos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i – Prestação do imóvel/aluguel 

 

Quem nunca teve o sonho de conquistar sua casa própria ou viver de aluguel para 

poder morar com comodidade? Creio que o aspecto mais predominante hoje, do brasileiro, 

 

DESPESAS FIXAS SÃO DESPESAS 
EM QUE SE CONHECEM O VALOR 

A SEREM PAGAS. 

 

Prestação do imóvel/ aluguel; Condomínio;  Plano de saúde; 
Mensalidade escolar, de academia;  Prestação do carro; 
Plano de Internet; TV por assinatura; Assinatura de jornais, 
revistas e; Assintatura de aplicativos de entretenimento, de 
uso pessoal, etc. 
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é justamente morar em uma casa própria. Segundo o Portal Valor Investe, o número de 

contratos imobiliários cresceu 254% no primeiro semestre de 2021. Um número bastante 

significativo, em função da recente alta na taxa básica de juros do Brasil.  

 

Em seu orçamento, esse valor é previamente acordado. Após contrato assinado, o 

contemplado tem acesso além das chaves, os boletos pré identificados para realização 

das primeiras parcelas, se elegível financiamento. Existem outras modalidades desse 

perfil, que o consórcio imobiliário, em se sujeita a um sorteio e ter a sua carta de crédito 

contemplada mas, é uma questão que não entrarei no mérito de dissecá-la. Motivo: alta 

espera, custo alto e so aumenta sua chance quando se dá um valor alto de entrada 

(lance). 

 

Para quem vive de aluguel, a situação é: o inquilino se sujeita a pagar um valor 

mensalmente acordado com o locador. Além disso, vive num imóvel ao qual não lhe 

pertence e está sujeito a assumir despesas previamente acordadas (falaremos delas ainda 

neste volume). A seguir, mostramos as diferenças e as vantagens/desvantagens entre 

aluguel e financiamento: 

 

Figura 1 – Diferença entre aluguel e financiamento 

 

 

Fonte: Blog Cidadania e Cultura. 
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Logo, veja qual é a opção mais viável, em matéria de parcelas de imóvel ou aluguel, 

caso se o seu orçamento enquadrar este caso. Mas lembre-se: 

 

 

 

 

 

 

 ii – Condomínio 

 

Segundo a Assosciação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais – ABRASSP, 

mais de 68 milhões de brasileiros residem em condomínios. Na Bahia, são 19.482 

domicílios condominais (2017). O número explica pelo aglomerado urbano nas grandes 

cidades, no qual tende a aumentar cada vez mais. Dessa forma, ja é realidade a existência 

de empresas que prestam serviços estruturais mediante pagamento de uma taxa 

estabelecida em contrato. 

 

Essa taxa ja é acertada previamente no contrato de prestação de compra/venda ou 

financiamento do morador. A cobertura condominial garante diversas despesas inerentes 

ao condominio ordinárias (manutenção estrutural, água, luz, etc.) e as extraordinárias 

(como alteração estrutural profunda, pintura, reforço na segurança, etc.). Lembre-se: o 

valor já é conhecido. 

 

Figura 2 – Fazendo as contas com condomínio 

 

 

Fonte: Portal Migalhas. 

As parcelas de um ou outro têm de caber na sua renda. 

Nunca ser igual ou maior que tu ganhas. 
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Sendo assim, é sugerível pontuar: se o bem-estar do condomínio oferecer o que 

se paga como taxa for igual ou maior, é valido. Do contrário, é direito do morador 

questionar a qualidade do serviço prestado. Vale salientar que essa despesa precisa ser 

paga pois, faz parte da preservação e manutenção do entorno do seu imóvel. Pois, 

inadimplência de taxa pode custar caro e muita dor de cabeça no futuro. 

 

 

 iii – Plano de saúde 

 

Segundo dados do Instituto  de Estudos de Saúde Suplementar – IESS, são 47,5 

milhões de brasileiros que possuem plano de saúde (PORTAL SAÚDE BUSINESS, 2021). 

Mesmo com a pandemia do coronavirus reduzir para mais da metade, é um item do 

orçamento que ainda se faz presente nos lares desses brasileiros, pela cobertura dada que 

esses planos oferecem aos seus beneficiários. 

 

Figura 3 – Top 10 planos de saúde - 2020 

 

 

Fonte: Portal Ajudamei. 

 

Em seu orçamento, ele precisa CABER em sua renda. Se deseja ter plano de 

saúde ou ja tem e precisa mudar, realize uma pesquisa de todas as operadoras possíveis 

e quais coberturas os planos oferecem para o seu bem-estar. Geralmente, muitas delas 

oferecem o mesmo  teor de cobertura, com diferenças mínimas de valores por 

pessoa/familia.  
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iv – Mensalidades escolares e desportivas (musculação, ginástica, etc.) 

 

A educação é um direito de todos. É dela que precisamos nos desenvolver 

enquanto pessoa, auferindo conhecimento e maturidade para o resto da vida. Porém, ha 

diferenças sutis quando se opta pagar por ela. No caso, as mensalidades escolares. Se o 

o caso se aplica em seu orçamento, vamos entender o contexto geral das escolas 

particulares.  

 

As escolas particulares perderam, com a pandemia, cerca de um terço das 

matrículas em todo o país, de acordo com relatório produzido pelo Grupo Rabbit, 

consultoria de gestão escolar (AGÊNCIA BRASIL, 2021). As instituições mais afetadas 

foram as de pequeno e médio porte, com até 180 alunos. A estimativa é baseada nos 

dados do Censo Escolar de 2018 e em pesquisa feita com mais de 1,2 mil escolas em todo 

o Brasil entre setembro de 2020 e março de 2021. Ao todo, estima-se que 2,7 milhões de 

estudantes tenham deixado as escolas privadas, o que representa 34% dos alunos dessas 

instituições de ensino. 

 

Figura 4 – Sala de aula vazia 

 

 

Fonte: Portal AcidadeOn. 

 

Uma dica: quanto mais o 
plano oferecer uma ampla 

disponibilidade de 
clínicas/hospitais, melhor. 
Pois a diferença no preço, 

entre as operadoras, é 

mínima. 
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Na retomada das aulas, segundo o portal, mostra ainda que, desde o início deste 

ano, a procura por colégios particulares cresceu 88%. Essa busca, no entanto, ainda 

aquém do registrado no cenário pré-pandêmico. De acordo com a consultoria, a procura 

agora é maior por escolas menores por fatores socioeconômicos, que fizeram com que 

muitas famílias reduzissem a renda na pandemia e por essas escolas serem mais 

acessíveis. Enquanto colégios com mais de 500 alunos chegaram a um crescimento de 

16%, as escolas com até 150 estudantes tiveram o dobro de crescimento da matrícula 

desde setembro do ano passado. 

 

Figura 5 – Sala de aula com protocolos sanitários 

 

 

Fonte: Terra Educação. 

 

Dessa forma, a mensalidade escolar para quem tem filho ou ainda estuda tem de 

fazer valer o investimento. Pois, uma vez que o conteúdo escolar foi prejudicado por conta 

da pandemia (escolas fechadas), levará um bom tempo para ser revertido. Houve 

exceções como ambiente virtual. Mas, foi uma realidade de poucos que tiveram tal 

oportunidade, uma vez que o aspecto estrutural do “homeschooling” varia de unidade de 

ensino a unidade de ensino. 

 

E quando se trata-se de mensalidades desportivas como academia de musculação, 

ginástica ou de qualquer prática desportiva? Hoje em dia, a moda agora são as academias 

voltadas para a prática do crossfit. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – SEBRAE (2021), o Brasil está entre os 18 países com maior 
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número de academias por habitante, ainda que apenas 4% da população pratique 

regularmente exercícios físicos. 

 

Figura 6 – Academia de Crossfit 

 

 

Fonte: Academia Ellite. 

 

Como trata-se de um investimento para proporcionar uma boa saúde e qualidade 

de vida, em seu orçamento, faça consigo mesmo as seguintes perguntas: 1 – O que 

pretendo com esta mensalidade desportiva? 2 – Quais os elementos extras 

precisarei para atingir meus objetivos quando se coloca essa mensalidade em meu 

orçamento? 3 – Com os resultados alcançados, mantenho ou encerro? Conseguindo 

responder essas perguntas, notará que as perguntas dois e três definirão o peso da 

mensalidade em seu orçamento.  

 

 v – Prestação de veículo 

 

Chegamos na etapa de se conhecer o carro dos sonhos. Quem nunca desejou ter 

um para realizar seu deslocamento a pegar transporte público? Principalmente, na 

pandemia, em que veículos públicos eram e ainda são os maiores transmissores do 

coronavírus. Mas para se ter um bem veicular, tudo tem que se levar as seguintes 
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considerações: à vista, consorciado ou financiado. A forma mais popular empregada hoje, 

pelo brasileiro, é o financiamento e o consórcio. A seguir, mostrarei as diferenças das duas 

formas de se obter um veículo e as suas respectivas parcelas: 

 

Figura 7 – Consórcio x Financiamento 

 

 

Fonte: Youtube. 

 

Pela figura acima notamos as vantagens de se obter as parcelas consorciadas (na 

simulação) porém: O veículo não será obtido imediatamente. Sua entrada é dada como um 

lance, dentro de um grupo de agregados que também contrataram o consórcio. 

Geralmente, o menor ou maior valor é contemplado. E isso, leva tempo. Uma grande 

desvantagem, nesse sentido, é obter o veículo tardiamente ou no final das parcelas do 

consórcio, já saído de linha. 

 

Então, se quer obter o veículo imediatamente a submeter ao “jogo de azar”, parta 

para o financiamento. Porém, irá pagar mais, com juros altos, com a mesma entrada e com 

parcelas que aparentemente caberão em seu bolso. Ou melhor, na sua renda. Está aí a 

importância de aferir o bem de imediato ou se submeter a médio e longo prazo a sua 

obtenção do mesmo bem, via consórcio. Mas nunca é demais lembrar: 

 

 

 

 

 

As parcelas de um ou outro têm de caber na sua 

renda. Nunca ser igual ou maior que tu ganhas. 
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vi – Plano de internet 

 

A realidade é clara! São dois celulares por brasileiro. E o motivo é obvio: o uso de 

internet. As operadoras oferecem diversos planos tanto pré-pagos quanto pós. Com 

variados preços, vantagens e concessões. A internet móvel tem crescido bastante do que 

a internet fixa. Inclusive, as televisões adaptaram essa ideia e também ofertaram serviços 

de streaming com variadas assinaturas. Mas aí e um outro campo a ser discutido ainda 

neste volume. 

 

Figura 8 – Internet móvel 

 

 

Fonte: Portal Telefones Celulares. 

 

Com isso, você tem acesso a diversos serviços que a web lhe disponibiliza, além 

de instalação de aplicativos que viabilizem tal acesso. Redes sociais, notícias, previsão do 

tempo, trânsito etc. Ou seja, tudo isso dentro da palma da sua mão. Mas, para viabilizar tal 

uso, é necessário contratar uma plataforma de celular da operadora. Dica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifique se o plano atende às suas especificações de uso; 
 
Veja se ele é eficiente em resolver problemas comuns de atendimento; 
 
Veja também se ele possui ampla cobertura de acesso em qualquer lugar que 
esteja; 
 
Opte pela operadora que oferece continuidade do uso quando o pacote acaba, em 
vez do corte 
 
Utilize o wi-fi disponível em sua região. 
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vii – TV por assinatura 

 

No brasil, o uso de TV’s por assinatura tem recuado. Segundo a Pesquisa Nacional 

por Amostras de Domicílios (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), que analisou o acesso à tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) no quarto trimestre de 2019, aponta que o percentual de domicílios 

com TV por assinatura caiu de 31,8% em 2018 para 30,4% em 2019. Na área urbana, 

houve recuo de 34,3% para 32,4% na mesma comparação, mas na rural aumentou de 

14,9% para 15,9%. O motivo para os 51,5% que não tinham esse tipo de TV, era o preço 

elevado. A falta de interesse é apontada por 41,6% (PORTAL EBC, 2021). 

 

Ainda assim, ela não deixou de escapar do orçamento do brasileiro. Mesmo com o 

advento das televisões com internet embutidas, os recentes aparelhos ainda comportam a 

captação analógica paga por sinal fechado. Isso, pelo fato de que para fazer um bom uso 

da TV com internet ela precisa ter uma conexão adequada (e rápida) para se fazer um 

bom uso. 

 

Figura 9 – Antena parabólica 

 

Fonte: Portal EBC. 
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   viii – Demais assinaturas 

 

   Hoje em dia, quem não necessita ficar informado, buscar um aplicativo de 

entretenimento visual, midiático, musical e etc? Com o advento da tecnologia e a expansão 

da internet, ao qual vem substituindo todas as maneiras de entretenimento fora de casa, 

acelerado cada vez mais com a pandemia, as plataformas resolveram sair do gratuito e 

oferecer um serviço premium. Ou seja, pago. 

 

   No entanto, não é essa a realidade no nosso pais. Segundo o portal Olhar digital 

(2021), 43% dos brasileiros não vêem vantagem em assinar qualquer plataform de 

serviços de streamming de mídia de qualquer natureza. O principal motivo que leva o 

consumidor a rejeitar tais serviços é o preço. Para 28,1%, assinar uma plataforma de 

streaming pesa no orçamento. 

 

Figura 10 – Plataformas de Streamming 

 

 

Fonte: Fonte: Isto é Dinheiro. 

 

   Logo, se deseja contratar um serviço para informação, entretenimento, mídia 

musical ou etc., estude bem e realize uma pesquisa de preço. Estude as promoções, 

vantagens. Veja se cabe todas elas no orçamento. E o importante: veja o quão está 

disposto a usufruir tais plataformas pagas pois, na maioria das vezes, você pode não 

dispor de tempo suficiente e, a longo prazo, o serviço contratado que consta no seu 

orçamento poderá ser um “peso morto”. 
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b) Despesas variáveis 

 

São despesas pagas apenas com a utilização do serviço, ou seja, o valor não é 

pago todo o mês. Vou explicar melhor: aquela conta no qual você só conhece quando ela 

chega. Aquela fatura que você conhece quando ela chega. Antes disso, isso é conhecido? 

NÃO! Porque a despesa é gerada conforme a utilização dela. Convencionaremos assim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou seja, você não sabe o valor mas, somente é conhecido quando a fatura, 

boleto ou nota fiscal chega no fim do periodo de utilização da despesa. Além disso, as 

despesas variáveis ocorrem de forma aleatória, como exemplificação destacaremos a 

seguir algumas delas (PORTAL EDUCAÇÃO, 2021): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falaremos pormenorizadamente cada uma dessas despesas. Seguindo a linha 

das despesas fixas, detalharemos cada item exemplificado acima. Embora existam mais 

exemplos de despesas, limitaremos neste volume as mais usuais e casuais. 

 

 

DESPESAS VARIÁVEIS SÃO 
DESPESAS CUJO VALOR É 
DESCONHECIDO, MAS SÃO 
FORMADAS CONFORME O 

GRAU DE USO. 

 Gás de cozinha 

 Supermercado 

 Energia elétrica 

 Água e esgoto 

 Combustível 

 Vestuário/calçados 

 Bares/restaurantes 

 Teatro/cinema/museu 

 Farmácia 

 Viagens 
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 i – Gás de Cozinha 

 

Praticamente, o nosso amado gás de cozinha é um item indispensável na nossa 

vida doméstica. No entanto, com o passar dos anos, vem sofrendo diversos aumentos 

suficientes a entender que esta despesa, embora eventual, passasse a ser uma despesa 

variável. Com o novo reajuste mais recente, o preço do botijão de gás de 13 kg 

ultrapassará os R$ 100,00 em todos os pontos de venda do Brasil (PORTAL CADA 

MINUTO, 2021). 

 

Figura 10 – Distribuidora de gás 

 

 

Fonte: Portal Cada Minuto. 

 

Sendo assim, é um item do orçamento indispensável. No entanto, atente-se para 

os novos reajustes e busque novas readequações em seu orçamento. Isso, porque a 

política de preços do petróleo é dada em função das variações cambiais em dólar 

(PETROBRAS, 2021). Dessa forma, O preço do gás de cozinha se reajusta também, por 

ser um item derivado do petróleo, o chamado GLP – Gás Liquefeito de Petróleo. 
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ii – Supermercado 

 

Compras. Compras. Compras. Aquele dado momento em que precisamos 

“reabastecer” a dispensa, a geladeira, tudo. É alguma coisa que falta para completar o 

almoço, a janta, o lanche, etc. Alimentos sempre, e foram os itens indispensáveis da vida 

da população e do seu orçamento. Afinal, no mundo hoje, come-se para viver em vez de 

viver para comer. Digo isso pelo fato da última alta do preço dos alimentos abaixo: 

 

Gráfico 1 – Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA – Julho/2021 

 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica – IBGE. 

 

Observando os dados, temos que a inflação (falaremos isso no volume seguinte) 

dos preços que envolveram alimentação e bebidas subiu 0,60% no mês de julho. Os 

0,60% pode não ser nada em seu orçamento mas imagine isso continuar aumentando 

esse mesmo percentual por meses ou acima disso até o fim do ano. Fazendo os cálculos, 

deve pesar bastante em seu orçamento, né? 

 

Sendo assim, segue algumas dicas de como economizar no supermercado 

(PORTAL SERASA, 2021): 
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iii – Energia elétrica 

 

Também é uma despesa essencial na vida do brasileiro. Afinal, tudo depende de 

energia, né? A questão é como ela deve pesar no orçamento a depender do seu uso. A 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, estima que as tarifas de energia podem 

subir, em média, 16,68% no ano que vem, principalmente por conta da crise hídrica que o 

Nada de ir ao mercado 
com fome e com 

pressa 

Não leve filhos 
pequenos, caso tiver 

 

LISTE!!!  

 

Defina um limite de 
quanto quer gastar 
(Trace uma meta) 

Monte um cardápio 
semanal 

 

Aproveite 
PROMOÇÕES 

 

Evite compras mensais 
ou muito grandes. 

 

Compre itens no 
atacado 

(VISITE ATACADÕES) 
 

CONFIRA A VALIDADE DOS PRODUTOS! 
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País enfrenta a pior nos últimos 91 anos (PORTAL CNN BRASIL, 2021). Dessa forma, 

segue dicas de como devemos economizar energia (COELBA, 2021): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquira aparelhos 
elétricos 

eficientes 

Computador 
desligado após o 

uso, se houver 

Ficar de olho no 
carregador de 

celular 

Aproveite a luz 

natural 
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Nada de STAND 

BY nos aparelhos 

Use LÂMPADAS 

LED 

Use o TIMER da TV, 

se houver 

Se tiver ar 
condicionado, use 
temperaturas entre 

23 e 25º 



 

 
 

23 

iv – Água e esgoto 

 

Água. Um bem essencial para a humanidade. Mas, se não tratá-la bem em sua 

residência pode, além de desperdicio, aumentar a conta da mesma que paga em seu 

orçamento. A seguir, listo as principais dicas: 

 

Figura 11 – Dicas de economizar água 

 

 

Fonte: SAAE. 

 

   v – Combustível 

 

   Para quem usa carro, é uma despesa bem onerosa nos últimos tempos. Já 

reiterada aqui sobre a política de preços do petróleo, na qual se atrelada ao Dólar, os 

preços dos combustíveis nos postos a acompanham. A alta acumulada dos combustíveis 

está bem acima da inflação, em torno de 765% (PORTAL MOBIAUTO, 2021). Dessa 

maneira, o orçamento para quem possui carro fica mais apertado, levando o motorista a 

tomar decisões difíceis ou partir para a pesquisa nos postos. 
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Figura 12 – Painel interno do veículo mostrador de combustível 

 

 

Fonte: Portal MobiAuto. 

 

Se a gasolina está bastante comprometendo o seu orçamento e a pesquisa nos 

postos não está atendendo as suas expectativas, se pergunte: Dependo desse meio de 

transporte exclusivamente? Se sim, volte para a dica da pesquisa. Se não, avalie outros 

meios de mobilidade urbana de tal maneira que dependa muito pouco do uso do veículo. 

Dessa maneira, estará até mesmo contribuindo para o bem-estar próprio e do seu entorno, 

no quesito sustentável.  

 

vi – Vestuário/calçados 

 

Agora vamos falar de algo que mexe e muito com o bem-estar de cada familia: o 

vestir e o calçar. Mas calma! Aqui não entraremos no mérito do esquadrão da moda e nem 

taremos o primavera-verão e outono-inverno. E sim, o quão isso mexe no seu orçamento a 

depender da necessidade se obter aquela roupa ou aquele sapato, por exemplo. A mídia 

lança diversas tentações ao ponto de focar numa palavra só: COMPRAR! Ela não entra no 

critério da importância de se ter aquilo e na utilidade daquele vestido ou calça. Ela quer 

que você apenas COMPRE! 

 

Em uma pesquisa que versava o comércio eletrônico, por exemplo, a preferência 

dos consumidores em obter o produto estava na parte do segmento de roupas e calçados, 

em 30% (PORTAL MONITOR MERCANTIL, 2021). Ou seja, até mesmo no e-commerce o 

segmento de procura por uma roupa ou calçado já se manifesta, sem a necessidade de 
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dirigir-se a uma loja.  

 

Figura 13 – Roupas/calçados 

 

 

Fonte: Portal Istock. 

 

Estimular o consumo consciente nesse segmento não é nada facil. A questão é: 

você consegue usar tudo o que comprou no dia a dia? E se não usa mais alguns, por 

quaisquer motivos que seja, o que irá fazer com eles? São essas e outras perguntas que 

devem ser pontuadas e respondidas antes de se tomar uma decisão de adquirir uma roupa 

ou um calçado. Eis uma lista sugestiva para que ele caiba no seu orçamento sem o 

comprometer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDE A OCASIÃO/NECESSIDADE 
 
PESQUISE E VISITE VÁRIAS LOJAS 
 
OPTE PELO BOM E BARATO 
 
PECHINCHE 
 

COMPRE À VISTA 

UTILIZE O CARTÃO DE CRÉDITO EM 
ÚLTIMO CASO 
 
SÓ PARCELE SE REALMENTE FOR 
NECESSÁRIO 
 
DESFAÇA DE ITENS VELHOS QUE NÃO 

UTILIZA MAIS 
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vii – Bares/restaurantes. 

 

Ahh, o happy hour! Aquele momento em que se deve entreter com a família, 

amigos, ou seja, o chamado comer fora. No entanto, com a alta da inflação recente 

(veremos isso no volume 2 da próxima cartilha) comer fora ou beber tem ficado caro. 

Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Economicas – FIPE (2021), o índice de 

preços de servicos – IPC, no segmento alimentação, cresceu 4,84%, de janeiro a julho.  

 

Figura 14 – Bar/restaurante 

 

 

Fonte: Jornal Correio. 

 

Sendo assim, uma eventualidade para curtir e comer fora não deve onerar tanto o 

seu orçamento! É preciso um pouco de cuidado nesse sentido. Segundo a Forbes (2014), 

foram elencadas as seguintes dicas:  

 

I) Compre uma garrafa de vinho: não é incomum que um estabelecimento 

cobre cerca de R$ 30 por uma taça de vinho. Uma garrafa da bebida serve 

mais ou menos quatro copos, ou seja, você está pagando muito mais que 

o correto quando toma por taça. A solução: se você está saindo com uma 

ou mais pessoas, considere comprar uma garrafa. 

 

II) Seja estratégico: muitos bares e restaurantes oferecem promoções em 
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dias em que a circulação é baixa, por isso aproveite. Você pode também 

comprar alguns cupons on-line em sites de e-commerce, como Groupon. 

 

III) Peça metade: as porções podem ser muito grandes, então se você puder, 

peça por metade da porção. Muitos lugares farão isso com macarrão. 

Lembre-se: não será metade do preço, mas já é certa economia. 

 

viii – Teatro/Cinema/museu 

 

A sétima arte é um entretenimento indispensável à cultura humana. Ela 

enriquece, enobrece e enaltece. Higieniza a mente de todo o problema deixado em vossas 

residências. Em suma, é um entretenimento ideal para quem gosta de optar por esses 

exemplos. Ultimamente, esses modelos têm ficado onerosos, comprometendo o 

orçamento. No caso do cinema, por exemplo, têm sido comum recorrer à assinatura fixa de 

conteudos de streaming ou à pirataria, sem sair de casa. 

 

Figura 15 – Teatro/cinema/museu 

 

 

Fonte: Jornal ATribuna. Portal The News Connection. Superinteressante. Elaboração Própria. 
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Portanto, seguem dicas de como economizar bastante nesses entretenimentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix – Farmácia 

 

Medicamento. Quem nunca ficou doente e necessitou tomar algum para aliviar ou 

curar aquela enfermidade? Uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia – CFF (2019), 

apontou que os brasileiros têm um hábito de se automedicar. Quase metade (47%) se 

automedica pelo menos uma vez por mês, e um quarto (25%) o faz todo dia ou pelo menos 

uma vez por semana.  

 

O estudo detectou ainda uma modalidade diferente de automedicação, a partir de 

medicamentos prescritos. Nesse caso, a pessoa passou pelo profissional da saúde, tem 

um diagnóstico, recebeu uma receita, mas não usa o medicamento conforme orientado, 

alterando a dose receitada. Um dos motivos que justificam essas atitudes é o custo do 

medicamento: muito caro. 

 

Figura 16 – Farmácia 

 

TEATRO 
 

 Eleja espetáculos 
gratuitos 

 Caso negativo, 
opte meia 
entrada, se for 
beneficiário 

 Adira a 
promoções/fideliz
ações do teatro, 

caso houver 

CINEMA 
 

 Evite pré-estreia 

 Caso negativo, 
opte meia 
entrada, se for 
beneficiário 

 Adira a 
promoções/fideliz
ações do cinema, 

caso houver 

MUSEU 
 

 Eleja mostras 
gratuitas 

 Vá aos 
museus ao ar 
livre 

 Adira a 
promoções/fid
elizações do 
museus com 
entrada paga, 

caso houver  
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Fonte: Jornal Gazeta do Povo. 

 

 Logo, se enquadra nessa situação ou não, sugere-se fazer uma pesquisa de 

preços em diversas redes de drograrias ou o uso de medicinas alternativas para solução 

de enfermidades. Chás, por exemplo, são bons substitutos e muito mais em conta. É claro 

que a medicina alternativa pode não se aplicar à situação de uso permanente de remédios. 

Então, considere entrar num programa da própria rede de farmácias de obtenção de 

descontos, por exemplo, como fidelização. 

 

 x – Viagens 

 

 É um dos itens mais importantes do seu entretenimento. O momento mais 

escapista, de deixar todos os problemas momentaemente para trás e, finalmente, relaxar 

buscando o conforto e a necessidade de desbravar um novo local. Mas, se não muito bem 

organizado, essa despesa pode ser uma nova dor de cabeça no futuro. A pesquisa 

PoderData (2021) realizada de 16 a 18 de agosto mostra que 15% da população brasileira 

pretende viajar de férias nos próximos meses. Os que não fazem planos são 76%, 

enquanto 9% não souberam responder. 

 

 Vê-se que a maioria não tem planos de viajar por conta do cenário pandêmico 

que não findou ou os custos da viagem poder nao caber no orçamento dessas familias que 

não planejaram viajar. Dessa maneira, seguem  dicas de como viabilizar esse plano de 

viagens para que o orçamento naão seje demasiadamente comprometido: 
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Figura 17 – Dicas de Viagem 

 

 

Fonte: Portal Abaonline. Elaboração própria. 

 

 

2. RECEITAS 

 

     Chegamos numa etapa mais importante para alimentar o seu orçamento. Ou 

melhor: ou o que você ganha. Geralmente, a maior fonte de receita do brasileiro é o salário 

(ou melhor, o produto do seu trabalho). Chamaremos isso de patrimônio financeiro. Mas 

esse patrimônio nao se reserva somente ao ganho de salário. Ele pode ser um outro meio 

de ganho que o brasileiro se dispõe a buscar. Pode ser, por exemplo, uma venda de um 

produto eventualmente colocado, um pequeno trabalho que ele desenvolve como extra, 

etc. 

A pandemia do coronavirus realizou essa seguinte configuração de renda no 

Brasil: 

 

Gráfico 2 – A renda do brasileiro (2021) 
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Fonte: Portal Metro. 

 

   Logo, a realidade do ganho do brasileiro muitas vezes não é o suficiente para 

ampliar a mesma, na maioria dos entrevistados. Sendo assim, muitos são induzidos a fazer 

um trabalho extra para aumentar os rendimentos e suplantar as despesas que assumem. O 

conhecimento do seu ganho precisa ser entendido para compreender onde você se 

enquadraria nessa situação e o que fazer para sair-se dela, caso comprometa quase todo o 

seu ganho. 

 

 

3. VAMOS ORGANIZAR AS NOSSAS DEPESAS  E RECEITAS? 

 

Se você chegou até aqui, considere-se ciente no que as despesas e as receitas 

influenciam em seu orçamento. Vamos elaborar situações, dar exemplos de orçamento e 

analisá-los. Observe que, um orçamento analisado irá compreender o quanto essas 

despesas e receitas irão se comportar na organização desses orçamentos. Sem mais 

delongas, vamos organizá-las de acordo com as situações problema a seguir: 

 

Considere você que dispõe de salário de R$ 2000,00, sem extra, e que possui 

as seguintes despesas: Aluguel (R$ 400,00), Água (R$ 55,00), Luz (R$ 70,00) e Internet (R$ 

55,00). Aí trocou o botijão de gás (R$ 100,00), fez compras de mês (R$ 700,00) e foi fazer 

farra com amigos em bar (R$ 80,00). Você não tem filhos, mora só e não é casado. Este 

seria o seu orçamento: 
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Tabela 1 – Orçamento 

 

RECEITA R$ DESPESA R$2

Salário 2000 Fixa

Aluguel 400

Internet 55

Gás 100

Variável

Água 55

Luz 70

Supermercado 700

Total 2000 Total 1380

R$

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

   Analisando este orçamento, vemos que a situação deste encontra-se 

confortável, mesmo com as eventualidades encontradas a exemplo do gás de cozinha e o 

supermercado. Os R$ 620,00 (R$ 2000,00 - R$ 1380,00) estão livres e dispostos para ele 

fazer o que quiser durante o mês ou até mesmo investir, por exemplo (falaremos disso num 

eventual volume da cartilha). 

 

   Agora considere você, mãe ou pai de familia, com 2 filhos menores, recebe um 

total de R$ 3320,00 como receita que advém de: R$ 3000,00 de salário e R$ 320,00 de 

uma renda eventual extra. As aulas voltaram e a escola pública é longe de onde moram 

(Transporte escolar ou público R$ 230,00). Resolveram fazer compras de mês e levaram os 

filhos consigo (R$ 1400,00).  

 

   Aí o fim de semana chegou e você e a sua familia fizeram uma viagem de um 

único dia de ônibus (R$ 300,00). Das demais despesas, temos: água (RS 150,00) luz (R$ 

160,00) e internet (R$ 100,00). O IPTU resolveu pagar mensalmente (R$ 80,00) e moram 

em condomínio (R$ 120,00). Como se nao bastasse, ainda tirou um fim de semana com a 

sua família para comer fora num restaurante (R$ 180,00).  Aqui está o seu orçamento: 
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Tabela 2 – Orçamento (2) 

 

RECEITA R$ DESPESA R$.

Salário 3000 Fixa

Renda extra 320 Condomínio 120

Internet 100

IPTU 80

Variável

Transporte 230

Água 150

Luz 160

Viagem 300

Restaurante 180

Supermercado 1400

Total 3320 Total 2720  

Fonte: Elaboração própria. 

 

  Aqui, temos mais um exemplo de um orçamento responsável, no qual sobrou R$ 

600,00, mesmo com várias despesas onerosas e algumas eventuais que comprometeram 

parte dele. Observe que supermercado custou em torno de R$ 1400,00. Além disso, pode 

entreter a família em uma viagem de um único dia (R$ 300,00) onde você pode condensar  

todas as despesas que gastar nela.  

 

  Repare que pode ter gasto com alimentação, restaurante, um aluguel de um 

produto para diversão, etc. Mas, se a finalidade se resumir como viagem, por exemplo, ou 

qualquer outra, pode resumir no orçamento sem problema para que não fique 

demasiadamente extenso. Além disso, observamos que houve gasto de transporte dos filhos 

para a escola. Transporte é uma despesa variável que não foi esmiuçada neste volume pois é 

um tema de mobilidade urbana. Troque a despesa transporte por combustível e o 

entendimento será o mesmo. 

 

  Agora, em seguida, vamos discutir a seguinte situação problema: você é 

assalariado (R$ 1100,00) sem outra fonte de renda. Água (R$ 100,00), Luz (R$ 80,00), Gás 

(R$ 100,00) e fez supermercado, dando R$ 500,00. O plano de internet é pré-pago (R$ 40,00) 

é casado e sua companheira (o) está desempregado. Não tem filhos. Eventualmente, 

resolveram sair (Transporte R$ 30,00) e gastaram em um bar (R$ 100,00). Este é o seu 

orçamento: 
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Tabela 3 – Orçamento (3) 

 

RECEITA R$ DESPESA R$.

Salário 1100 Fixa

Internet 40

Gás 100

Variável

Transporte 30

Água 100

Luz 80

Bar 100

Supermercado 500

Total 1100 Total 950  

Fonte: Elaboração própria. 

 

  Neste orçamento apertado, vimos que sobraram R$ 150,00. Cento e cinquenta 

livres para gastar com o que quiser. Dessa forma, nestas despesas elencadas aí você se 

sentiria obrigado a captar uma renda extra de tal maneira a sustentar eventuais luxuosidades 

ou melhoria de bem-estar. É um exemplo. Um outro exemplo é buscar economia de algumas 

despesas como água e luz. As dicas, para tanto, estão disponíveis neste volume. Uma outra 

atenção é contar com as sobras das despesas que eventualmente gastou com gás. Afinal, 

cem reais a mais é importante, considerando esse orçamento. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Chegamos aqui na conclusão deste volume da cartilha. Observe que não 

estimulamos, em momento algum, o uso do cartão de crédito. Além disso, há diversos 

orçamentos que deveriam ser exemplificados aqui mas esses assuntos serão melhor 

abordados nos próximos volumes da cartilha. Finalizamos que: Despesas fixas são aquelas 

que eu conheco o valor a ser pago.  Despesas variáveis sao aquelas que ainda irei 

conhecer o valor a pagar.  E quando as organizo numa folha de papel ou até mesmo numa 

planilha, observarei que: as despesas fixas eu posso CORTÁ-LAS  e as despesas variáveis 

eu posso REDUZÍ-LAS.  Sendo assim, arrumando o seu orçamento, saberás o norte e a 

atitude a ser tomada perante ao dinheiro que ganhas. 
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