Guia do uso
consciente do
crédito

Dicas e informações para você usar
o crédito sem perder o sono.
Consumo consciente,
como consumir sem se enrolar.
Pesquisar preços, o jeito mais fácil de encontrar a melhor oferta.
Quando você precisa comprar algo, não ceda a tentação da

primeira vitrine. Lembre-se que saldar dívidas é sempre mais
importante que gerar gastos extras. Tendo isso em mente,
procure em vários lugares o produto que você quer. As vezes,
as diferenças de preço são muito grandes de loja para loja.
Se for possível pagar a vista, melhor: na maioria das vezes é
mais barato e você não compromete nenhuma parcela do seu
próximo salário.

Será que cabe no meu orçamento?
Para controlar o seu orçamento, o primeiro passo é dividir
suas despesas em; fixas, variáveis e extras. Das duas primeiras
é mais difícil fugir, já a última é o caminho mais fácil para se
cortar gastos.
Para manter seu orçamento sob controle, aqui vão algumas
Dicas
Para manter seu orçamento sob controle, aqui vão algumas
dicas:
Gaste menos do que você ganha. Incorporar o cheque
especial ao seu salário é transformar sua vida financeira
em uma bola de neve de dívidas.
• Não faça novas dívidas antes de quitar as atuais.
• Pague todas as suas contas em dia e evite juros.
• Não assuma parcelamentos que colocaram sua renda
mensal em risco.
• Pesquise bem antes de comprar, essa é maneira mais fácil
de pagar menos.

Controlando as parcelas.
Antes de assumir uma nova dívida, é preciso analisar os
seguintes pontos:
• quanto ela irá comprometer o seu orçamento mensal?
• existem outras necessidades mais urgentes do que
essa?.
• qual é a melhor opção de crédito?
• a taxa de juros é adequada?

Organizando a sua vida financeira.
Chegou a hora de colocar tudo em prática.
Se você ganha mais do que gasta, pode começar a sonhar: chegou a

hora de investir.

Chegou a hora de colocar tudo em prática.
Seguindo as informações desse guia, você tem a faca e o
queijo na mão para manter sua vida financeira sempre em
ordem. Basicamente, o mais importante é controlar tudo
sempre: seus ganhos e gastos. E se esforçar ao máximo para
ganhar mais que gastar. Essas são as dicas da FEBRABAN
para você viver mais feliz e tranqüilo.

Cheque especial
Este é um limite de crédito que é colocado a sua disposição
automaticamente na sua conta corrente. Você pode usar-lo
através do cartão de débito, saques ou pela emissão de um
cheque.

Quando usar:
A bateria do seu carro parou de funcionar e você precisa efetuar a troca. Você
não tem esse dinheiro sobrando, mas sabe que o seu salário ira cair no sua
conta nos próximos três dias. Neste tipo de situação, o cheque especial seria a
opção certa: despesas de emergência a curto prazo.

Cartão de crédito
Este meio permite compras de produtos e serviços com
pagamento à vista ou a parcelado em estabelecimentos
comerciais.

Pontos positivos:
Esta opção oferece a você muita segurança: não é preciso andar com
dinheiro. Além de que, utilizando o dia bom para comprar determinado
na fatura, você tem até 40 dias para pagar sem juros

Cuidados
Sempre que puder, efetue o pagamento do valor total da fatura para
evitar juros

Financiamento
Nesta operação de crédito, o bem financiado é usado como

garantia do pagamento.

Quando usar:
O financiamento é uma boa alternativa para a compra de bens de alto valor
como um apartamento ou automóvel.

Crédito consignado
Esta alternativa funciona como um empréstimo com
pagamento indireto. Ou seja, as parcelas são abatidas
diretamente do seu salário.

Quando usar:
Você quer programar uma viagem, mas o dinheiro das férias não é suficiente.
Com o crédito consignado você completa o dinheiro que falta com taxas mais
baixas e mais prazo.

Mantendo o controle dos seus gastos.
O maior segredo para não entrar no
vermelho.
Rendas e despesas.

Tudo que você recebe faz parte da sua renda, como: salário,
comissões, rendimentos, aluguéis e etc. Portanto, tudo o
que você gasta é uma despesa: ir ao cinema, pedir um pizza,
comprar um chocolate. Mantenha a disciplina e tenha anotado
sempre suas rendas/despesas, para saber de onde seu
dinheiro vem e para onde vai. Acesse www.febraban.com.br/
tabela de controle e baixe o nosso modelo de tabela.

