
PLANEJAMENTO
F INANCE IRO  

EM  TEMPOS  

DE  PANDEMIA .



    Durante a pandemia da COVID-19
surgem diversas preocupações que

podem afetar muito mais do que
nossa saúde física. Somadas ao

distanciamento das pessoas que
gostamos e à mudança de rotina,

podemos ver surgir sintomas
psicológicos que atingem nossa

saúde mental, como ansiedade e
angústia. Além disso, podem ocorrer
abalos em nossa situação financeira.

    Mesmo com restrições, algumas
pessoas ainda conseguem manter a
sua rotina de trabalho de forma
remota ou presencial — especialmente
no caso dos indivíduos que trabalham
em serviços considerados essenciais.
No entanto, essa não é a realidade da
maior parte dos brasileiros. Estima-se
que 41,7% dos brasileiros são
trabalhadores informais. 
Além disso, de acordo com 
dados do SEBRAE, as micro e
pequenas empresas representam
98,5% do total de empresas privadas,
empregando 54% dos trabalhadores
formais do país. Muitas dessas
empresas estão sendo forçadas a
buscar formas de reduzir seus gastos e,
por consequência, estão demitindo ou
reduzindo o salário dos funcionários.



Tudo, aqui, é baseado em conhecimentos

científicos de áreas como Psicologia,

Administração e Economia. as dicas

valem tanto para organizar sua

empresa quanto para sua família.

Considerando este cenário, vamos

apresentar algumas dicas que podem te

ajudar a poupar e controlar o seu

dinheiro, para que possa preservar a sua

saúde financeira durante a pandemia.



Vamos te ajudar a GASTAR MENOS para 

TER MAIS DINHEIRO  de maneira 

BEM SIMPLES:

Verifique sua conta bancária: você pode pedir uma
remoção da “manutenção de conta ou pacote de serviços”

de sua conta corrente por telefone ou online. Isso chega a
representar uma economia de até R$ 40,00 dependendo
do plano bancário. Você perderá o direito de realizar TEDs e
terá limite de saques gratuitos (2 a 3 por mês). Mas também
é possível criar uma conta em bancos digitais onde as TEDs
são gratuitas. O mesmo vale para as anuidades de cartão de
crédito, a maioria dos bancos digitais e alguns dos bancos
tradicionais não cobram anuidade do cartão.

 

Reduza planos que oferecem mais do
que você usa (telefone, internet).
 

       

Cancele serviços não essenciais (tv por
assinatura, serviços que oferecem séries
e filmes).

 

    

Mude as marcas dos produtos no
supermercado e/ou remova da lista de
compras produtos não essenciais.

Corte gastos não necessários;



Caso tenha recebido uma
rescisão ou qualquer forma

de dinheiro extra, não
adiante o pagamento de
parcelas de contas pré-

existentes. No momento é
necessário montar uma

reserva de dinheiro, para que,

caso a pandemia piore, você
tenha dinheiro disponível
para pagar suas contas

mensais durante o maior
período de tempo possível.

Compre apenas o que
realmente precisar (evite fazer
novas contas, sobretudo de

produtos não essenciais, como
eletroeletrônicos, cosméticos e

acessórios, dentre outros);

Tudo que puder esperar deixe pra depois;



Energia elétrica (Evite: banhos demorados; usar
o ar-condicionado por longos períodos; deixar
luzes acessas durante o dia ou em cômodos
vazios; usar lâmpadas incandescentes; deixar
aparelhos ligados na tomada; abrir a geladeira
várias vezes ao dia e/ou deixar a porta muito
tempo aberta; colocar roupas para secar atrás
da geladeira – isso consome mais energia).

  Água (Evite: lavar o pátio com a mangueira
ligada; banhos demorados; ligar a máquina de
lavar roupas sem que ela esteja cheia de roupas;

deixar a torneira ligada enquanto lava a louça ou
escova os dentes).

Possivelmente você já ouviu
diversas vezes essas dicas para

economia de energia, mas você tem
ideia de quanto realmente custa?

economize;



    Sabe aquela “luzinha” do seu micro-ondas ou da sua
televisão? Cada uma delas custa em média R$0,08/dia.
São R$2,40 ao mês por cada “luzinha” de aparelhos
ligados na tomada.

      O chuveiro elétrico consome em média R$ 0,05 por
minuto. Isso significa que utilizar o chuveiro por 30
minutos todos os dias resulta em aproximadamente
R$45 em sua conta de luz. Esse valor diz respeito a um
chuveiro de potência baixa (3200-3500 watts), quanto
maior a potência e a temperatura, maior o consumo
por minuto.

 
      As lâmpadas incandescentes são mais baratas do
que as lâmpadas de LED, contudo, além das
incandescentes durarem menos tempo, elas também
consomem mais energia. Uma lâmpada incandescente
dura aproximadamente mil horas, enquanto uma LED
dura em média 15 mil horas. Ou seja, você precisaria de
15 lâmpadas incandescentes para iluminar durante o
mesmo tempo que uma LED. Destaca-se que uma
única lâmpada incandescente ligada 1h por dia
representa em média R$1,86 na conta de luz. Já uma
lâmpada fluorescente (LED) representaria R$ 0,60.

      O preço/hora de um Ar-condicionado varia de
acordo com cada modelo, contudo, utilizar o ar-
condicionado por 1 hora todos os dias resulta em
aproximadamente R$26 em sua conta de luz.

Nota: Todos os cálculos consideraram o valor da bandeira VERDE (tarifa mais barata). O valor do KWh
tende a variar em cada região e costuma sofrer alterações de preço com frequência. Para informações
precisas consulte o site da empresa que fornece sua energia elétrica. Além disso, os valores do KWh
costumam aumentar quanto mais você consome energia no mês, ou seja, o KWh pode ser R$0,62 em
sua região, mas sobe para R$0,70 quando você utiliza mais de 100KWh no mês. Os valores cobrados
de impostos também variam em cada região.



Consegue ganhar dinheiro

 de outra maneira?

        - Seja criativo e aproveite oportunidades;
 
 
 
- Busque maneiras de vender seu produto de 
forma online ou via tele entrega;
 
 
- Observe as necessidades de outras pessoas:
perceba o que elas precisam e o que você pode
oferecer como produto ou serviço para suprir a
demanda;
 
 
 
 
- Tente encontrar pessoas que podem unir forças
contigo (Novos sócios, outras 
empresas, dentre outros);
 
 
- Tente usar o tempo extra 
que tiver disponível, mas
sem muita cobrança
(dedique algum tempo 
a atividades de lazer
e exercício físico).



Cuidado com soluções milagrosas
(como pirâmides financeiras,

empréstimos de instituições não
conhecidas, dentre outros);

 
 
 
 
 

Não confie em quem promete muito
com pouco esforço;

 

 
Antes de acreditar em

informações, confira se
elas são realmente

verdadeiras (evite acreditar
e compartilhar tudo que
chega via mídias sociais)

Não entre em 

desespero



Não espere ser afetado. É melhor
organizar suas finanças e planejar o

uso do seu dinheiro durante os próximos
meses. Prevenção é o melhor remédio.

 
 
 
 

Não deixe para se preocupar só quando
faltar grana, poderá ser tarde demais.

 
 
 
 

O Planejamento Financeiro dá mais
tranquilidade e segurança,

contribuindo para o bem-estar de sua
família (e também de sua empresa/

negócio).
 
 
 
 

   Não acredite em todas as
informações sobre saúde física, mental
e financeira recebidas nas mídias sociais

sem verificar sua veracidade.

Ainda não sentiu acrise?



educação financeira

É possível buscar esse tipo de conhecimento em diferentes fontes
(livros e até mesmo canais no youtube). Como por exemplo o Canal
“Me Poupe!”, maior canal de finanças do mundo, da Nathalia Arcuri.

Que pode ser acessado no link
https://www.youtube.com/channel/UC8mDF5mWNGE-Kpfcvnn0bUg
ou QR code:

  Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é
preciso ter uma fortuna para controlar e investir
melhor seu dinheiro. Você pode começar apenas
cortando gastos desnecessários que já possui, o que
contribuirá para o controle de seus gastos futuros. Mas
é preciso começar: para ter bons resultados não
existem soluções do dia pra noite.

O que você precisa?

Disciplina e organização. 

Faça listas! Crie uma rotina de anotar tudo o que ganhou e

gastou todos os dias (orçamento);

Liste coisas que você pode cortar; liste coisas que você pode

fazer para complementar o orçamento mensal;

Liste coisas que você não usa, ou usa muito pouco, e que podem

ser vendidas.

 

 

 

É uma tarefa chata, mas é necessária! 

Não desanime! 

Em pouco tempo você verá resultado.



É o resumo mensal (orçamento) de tudo que aconteceu com

o seu bolso;

Vai indicar os pontos FORTES e FRACOS do seu dinheiro: onde

você precisa investir porque está dando certo, e onde pode

cortar gastos que não farão falta por enquanto;

A análise dessas informações vai fazer com que o impacto da

pandemia do COVID-19 seja menor para você e sua família.

 

 

DRE – Demonstração de Resultado do Exercício
 

 

 

Você vai manter e, quem sabe, até melhorar a sua qualidade

de vida;

Vai ter capacidade de reagir a eventos inesperados;

Planejar metas e objetivos;

Vai descobrir que o universo financeiro é mais simples do que

você pensava.

 

 

 

Afinal, SAÚDE FINANCEIRA também é fundamental!

Não desanime! Mudar a rotina pode ser cansativo, se

for necessário peça ajuda de alguém durante o

preenchimento de seu orçamento.



Planilha de DRE (orçamento) que pode ser
usada para sua família ou seu negócio. 

Pode ser imprimida no final desta cartilha ou
acessada em: https://tinyurl.com/yd47wja8 

ou QR code:

Também existem diversos aplicativos para o controle do
orçamento, como o Minhas Economias. Além de usar no

celular, ele também pode ser acessado de forma online em
qualquer computador ou tablet (sem precisar baixar nada).

A SEGUIR VAMOS TE APRESENTAR ALGUMAS FERRAMENTAS

QUE PODEM SER ÚTEIS EM SUA ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA.

Para mais informações acesse 
http://minhaseconomias.com.br/ ou QR code:

RESERVA DE EMERGÊNCIA:

Como o nome diz, é uma grana que
você precisa sempre ter separada para
algo não previsto: problema de saúde,
perda de emprego, ou até mesmo uma
pandemia.

O valor médio recomendado é igual a seis vezes o valor das
suas despesas fixas mensais (água, luz, etc). É uma
recomendação, e vai depender da sua realidade: quanto mais
estabilidade você tiver, menor pode ser sua reserva de
emergência. Se você fosse demitido(a) hoje, o quão difícil seria
conseguir um novo emprego? Quanto maior a dificuldade,
maior deve ser a reserva de emergência.

FERRAMENTAS:



   Você tem direitos ao perder o emprego, e isso já pode fazer
parte do seu Planejamento Financeiro, como: incluir o FGTS ou
outras verbas que serão pagas como parte da reserva de
emergência. Isso dará tempo para você procurar uma nova
oportunidade no mercado de trabalho ou até mesmo virar
empreendedor. Caso observe que a pandemia e a economia
estão piorando, talvez seja interessante buscar formas de
economizar ainda mais e até mesmo guardar uma parte maior
do FGTS ou outras verbas pagas mediante demissão.

MERCADO DE TRABALHO:

OUTRAS ESTRATÉGIAS:

 Após elaborar o seu orçamento detalhado, observe no papel tudo
aquilo que não é essencial.

   Caso tudo seja essencial, considere mudar a marca de alguns
produtos do supermercado e reduzir o consumo de água e luz.
Lembre-se que qualquer valor conta! Uma economia de 5 ou 10
reais todos os meses vai fazer diferença!

   Converse com sua família e coloque no papel possíveis ideias
para ganhar mais dinheiro (fazer comida para vender, dar aulas
particulares ou revender um produto online, dentre outras). O
mesmo vale para sua empresa, incentive seus funcionários a
pensarem em estratégias que possam auxiliar no ganho de
capital (passar a realizar vendas online, buscar novos produtos,
entre outras).

  Faça uma lista com tudo que você tem em casa e não utilizou nos
últimos 12 meses. Talvez seja o momento de desapegar e

conseguir algum dinheiro.

   Priorize as contas que precisam ser pagas. Pode parecer algo
óbvio em um cenário comum, mas durante a pandemia algumas
coisas mudaram. Um exemplo disso é a conta de luz: famílias de
baixa renda tem o direito de solicitar um desconto que varia
entre 10% e 65%, (Tarifa Social) durante a   pandemia esse
desconto pode chegar a 100% (conforme medida provisória N°
950). Consulte a empresa que fornece energia em sua região, os
telefones variam em cada Estado.



FLUXO DE CAIXA PARA PEQUENOS NEGÓCIOS:

   Uma das coisas mais importantes para um negócio é o fluxo de
caixa, que pode ser muito prejudicado durante a pandemia. Uma boa
estratégia para conseguir maiores prazos com fornecedores é a
utilização de um cartão de crédito (com limite disponível) via Mercado
Pago.

   Caso você ainda não tenha uma conta no Mercado Pago, você pode
criar no site https://www.mercadopago.com.br ou baixando o
aplicativo em seu celular.
 
Com o cartão vinculado ao Mercado Pago, você pode pagar boletos de
água, luz, fornecedores, e muitos outros. A maior vantagem da
ferramenta é o ganho de tempo. Normalmente, você paga o boleto via
Mercado Pago e têm até 40 dias (sem juros) para pagar a conta,
obedecendo a regra de pagar os boletos na melhor data de compra do
seu cartão de crédito. 
 
Essa estratégia pode inclusive ajudar você a criar uma reserva de
emergência, pois você pode guardar o dinheiro de contas que
precisaria pagar agora. Outra forma de aumentar o fluxo de caixa
durante a pandemia é tentar negociar o valor do aluguel de seu ponto
comercial com as imobiliárias, muitas estão oferecendo descontos ou
até mesmo a isenção do aluguel por alguns meses.

NEGOCIAR AS DÍVIDAS:

   Faça uma lista com todas suas dívidas (cheque
especial, cartões de crédito, carnês de lojas,
empréstimos, financiamentos, dentre outros).

 Sempre que possível evite a utilização do cheque
especial (LIS). Caso você já tenha dívida acumulada no
cheque especial, tente negociar com o seu banco. Vale
mais a pena você pegar um empréstimo para cobrir o
cheque especial do  que ficar usando ele. 

 Os juros do cheque especial
são maiores do que os de um
empréstimo.

 Não espere o banco te
oferecer um  acordo sobre as
dívidas: quando isso acontece,
é porque você já pagou com
juros bem mais do que devia.



        Caso você tenha dificuldade em se manter fora do cheque
especial, talvez uma alternativa seja solicitar a remoção desse
produto de sua conta.  
 
      Evite ao máximo recorrer a empréstimos bancários, mas caso
necessário, lembre de se informar sobre empréstimos em mais
de um banco. Compare as taxas de juros e nunca assuma uma
dívida que não conseguirá pagar. 
 
   Devido à pandemia, alguns bancos estão oferecendo
empréstimos sem cobrança de juros por até 60 dias, o que
pode ajudar na sua reorganização financeira.
 
   Além disso, caso você já tenha um empréstimo ou
financiamento, saiba que a maior parte dos bancos está
oferecendo uma “pausa” de 60 dias no pagamento de diversos
tipos de empréstimos, como os financiamentos de casas, carros
e até mesmo dívidas de cartão de crédito e cheque especial.
Informe-se com o seu banco. Mas não se esqueça de perguntar
se essa pausa irá aumentar o valor da dívida. Se a resposta for
positiva, solicite uma simulação para saber qual será o valor do
aumento e avaliar se a pausa vale ou não a pena. Mas
adiantamos que normalmente vale, pois você poderá compor
uma pequena reserva de emergência para os próximos meses.

 SPC SERASA 
https://www.spcbrasil.org.br/consumidor/recuperacao-credito   
https://www.negociardivida.com.br/negociar/ 
 
RENEGOCIE (BRADESCO)
https://banco.bradesco/html/classic/produtos servicos/renegociacao-de dividas/index.shtm 
 
ITAÚ RENEGOCIE
https://www.itau.com.br/negociacao-de-divida/ 
 
NEGOCIE SUAS DÍVIDAS (CAIXA)
http://www.caixa.gov.br/voce/negociacao/Paginas/default.aspx 
 
SANTANDER
https://www.santander.com.br/renegociacao/login
 
BANCO DO BRASIL
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/solucao-de-
dividas/renegociacao-de-dividas-atrasadas#/

 Não cometa o erro de acreditar que só porque não foi afetado

ainda pela pandemia, não poderá vir a ser nos próximos meses.

 Alguns contatos para renegociação de dívidas:



   As crianças e os adolescentes que estão sob sua
responsabilidade podem apresentar, também,
sintomas de ansiedade e preocupação durante esse
período de instabilidade. Por isso, é importante que
elas acompanhem, de acordo com sua idade, o que
está acontecendo no mundo e, também, dentro de
casa. Em casos de demissão ou redução de salário,
é importante comunicar que algumas despesas
precisarão ser cortadas — antes que elas descubram
por conta própria. Quando entram em contato com
as notícias de forma inadequada, podem
compreender mal a situação e não ter
oportunidades para se expressar ou tirar dúvidas.

Falar a verdade, reconhecer que o assunto é difícil e que pode
vir acompanhado de emoções como tristeza e raiva. Mas
mostre as possibilidades de lidar com o problema, e seja
otimista frente à situação. 
 
Informar as crianças e os adolescentes sobre os
comportamentos e ações adequadas para o momento como,
por exemplo, não comprar brinquedos por um tempo e ter
mais cuidado com o tempo de banho.
 
Usar palavras simples e de fácil entendimento, ou que estejam
presentes em falas do cotidiano das crianças e adolescentes.
Quando se tratar de crianças pequenas, você também pode
tentar mostrar um exemplo a partir de um desenho ou de
uma história que faça sentido para elas.

Como conversar 
sobre dinheiro com

crianças e adolescentes

   Essas situações podem tornar as coisas ainda piores. Por isso é
importante separar um tempo para que essa comunicação seja
feita sem pressa, permitindo que as crianças e os adolescentes
também se expressem.

PONTOS IMPORTANTES:



Tomar a iniciativa de conversar. Quando as crianças e os
adolescentes não são informadas sobre o assunto podem se
sentir inseguros e, talvez, eles apenas toquem no assunto se
algum adulto falar primeiro.
 
Dar atenção às perguntas realizadas pelas crianças e pelos
adolescentes, e mostrar-se interessado mesmo que as
perguntas sejam repetitivas. Quando isso acontecer, e se
acontecer, você deve manter a mesma resposta.
 
Comunicar de forma gradativa, aos poucos, devagar, sem
“despejar” as informações. A comunicação pode acontecer ao
longo de vários dias, conforme forem surgindo novas
situações.

A notícia pode ser dada pela pessoa que tiver o melhor vínculo
com a criança. Isso facilita muito a comunicação.
 
Também é importante sinalizar que vocês – os cuidadores – é
quem têm a responsabilidade de buscar alguma alternativa e
agir para resolver o problema financeiro. Ou seja, aqui a ideia é
que as crianças e os adolescentes não se sintam culpados ou
responsáveis pela situação. 
 
Economizar energia elétrica e gasto de água em casa, por
exemplo, é um papel que as crianças e adolescentes podem
ocupar e isso pode fazer com que sintam que estão ajudando.
 
 Lembre-se de que todas estas dicas podem ser abordadas  
 com as crianças e adolescentes e que o importante é adequar
a comunicação com a idade deles. Assim, crianças pequenas
podem entender a situação por meio de desenhos ou
histórias. Por outro lado, os adolescentes talvez precisem de
uma conversa frente a frente. Portanto, tente pensar qual a
melhor forma de se comunicar com eles.

A TENTATIVA DE PROTEGER SEUS FILHOS DEIXANDO ELES

DE FORA DOS DIÁLOGOS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE

O ENTENDIMENTO SOBRE O CONTEXTO ATUAL.

PROTEGER É INCLUIR. A COMUNICAÇÃO É NECESSÁRIA.



COMO CONVERSAR SOBRE
PROBLEMAS FINANCEIROS 

COM MEU COMPANHEIRO(A)

    No atual cenário de pandemia, a sua relação com o seu(sua)
parceiro(a) também pode ser impactada, principalmente, quando
o assunto é dinheiro. Discussões, dificuldade de comunicação e
falta de planejamento podem ser pontos desencadeantes de
crise no casal. Então, como conversar com meu parceiro?

1) Evite culpar – direta ou indiretamente – o seu parceiro pela
situação atual.
 
2) Evite despejar seus sentimentos de ansiedade e aflição em
seu parceiro de forma agressiva.  
 
3) Evite dizer o que o outro faz de errado e diga, de forma clara e
objetiva, o que você sente. Exemplo: “Me sinto insegura(o)
quando não conversamos sobre seu trabalho”.
 
4) Conversar sobre a resolução dos problemas e realizar o
planejamento financeiro familiar também é uma opção no
atual contexto.

 A resolução de problemas pode ser construída

com poucas etapas e com o empenho do casal. 



   O primeiro passo é definir o problema a ser resolvido. Desse
modo, o casal deve conversar, e se possível anotar, uma
descrição clara e específica sobre o problema. 
 
    Pensar nas mais diversas e variadas soluções para o problema.
Não é necessário focar na qualidade da solução neste momento.
Encoraje até as soluções engraçadas e absurdas a fim de não
excluir uma ideia valiosa.
 
    Depois de esgotar as ideias para solucionar o problema, vocês
devem avaliar cada opção listada. Neste momento, uma revisão
das ideias deve ser realizada. Dessa forma, irão restar as soluções
que terão mais chances de dar certo: soluções em potencial. 
 
   Agora, considerem as soluções possíveis e pensem sobre as
vantagens e desvantagens de cada solução em potencial. Uma
ou mais soluções surgirão.
 
   A alternativa que for escolhida como um “plano A” deve ter
etapas e metas traçadas e que devem ser seguidas pelo casal
(como, quando e onde será feita, quais recursos são necessários,
quem se responsabiliza por determinada tarefa, etc).
 
    Formalizar a combinação por escrito é importante porque
ajuda a lembrar das combinações a fim de que o objetivo seja
alcançado.

Abaixo está descrito um passo a passo
sobre como elaborar o roteiro para

resolver algum problema:

Lembre-se de que o planejamento é um aliado para qualquer momento.

Esperamos que essa Cartilha
possa ser útil!



modelo de dre (orçamento) para impressão
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