
 

 

 



Orçamento fácil  
Criado por Anna Kesya Lima, autora do blogsupereconomica.com 
 
 

Ano:  Patrimônio: R$ 

 
Esse orçamento vai lhe ajudar a organizar sua vida financeira. Primeiro anote qual o ano você está e qual é seu patrimônio hoje. O patrimônio                         
é o dinheiro líquido que você tem na conta corrente, em aplicações financeiras e em espécie. 
 
O objetivo desse primeiro passo é fazer um panorama da sua situação atual para que você possa comparar com o orçamento do próximo ano.                        
Além disso, caso você nunca tenha contado quanto dinheiro você tem, essa atividade vai lhe mostrar seu patrimônio. Lembrando que a                     
riqueza de uma pessoa é contabilizada através desse método. 
 
Se você não tiver o que listar, não tem problema. Esse planejamento vai te ajudar a acumular riqueza para que você possa atingir seus                        
objetivos financeiros. Pois, o principal propósito de um orçamento é fazer com que você tenha dinheiro para realizar seus sonhos.  
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Passo 1: Calcule suas despesas 
Contabilize seus gastos e os coloque no espaço abaixo. Para ter uma noção mais clara dos seus gastos, faça uma média dos últimos três 
meses. Por exemplo, some as faturas do seu cartão de crédito dos últimos 3 meses e divida por 3. Faça a média para cada item. 
 

Contas fixas (água, luz, internet, faculdade etc) R$ 

Cartão de crédito (tente usar apenas um) R$ 

Contas eventuais (gastos que você não faz 
regularmente e que não estão no cartão de crédito) 

R$ 

Dívidas (some todas que você tiver ) R$ 

Total R$ 

 
 
 
 

 
Tente usar sempre cartões de crédito sem anuidade. Anuidade de cartão é uma despesa que você não é mais obrigado(a) a                     
pagar no século 21.  
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Passo 2: Calcule sua renda 
Nesse passo, vamos ver quanto dinheiro você recebe.  
 

Salário (o que você ganha mensalmente) R$ 

Renda extra (qualquer renda vinda de outra 
atividade que você faça) 

R$ 

Outros (dividendos, aluguéis, royalties etc) R$ 

Total R$ 

 
Seja cliente de banco digitais. Eles não cobram taxas de transferências nem de manutenção da conta. Se você tiver que abrir                     
uma conta em um bancos grande, opte por abrir uma conta de serviços essenciais. Todos bancos são obrigados a oferecer                    
esse tipo de conta e elas possuem pacotes de serviços gratuitos.  
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Diagnóstico da sua situação financeira 
Agora chegou a hora de um cálculo rápido: subtraia a sua renda das suas despesas: 
 

RENDA - DESPESAS =  
 

   
Se seu resultado deu positivo, ou seja, você 
ganha mais do que você gasta. Você está 
indo muito bem! 
 
Caso tenha dívidas continue para o passo 3, 
caso contrário pule para o passo 4. 

Se seu resultado foi ZERO, ou seja, você        
gasta exatamente a mesma quantidade que      
você ganha, é necessário observar melhor      
seus gastos. 
 
Caso tenha dívidas continue para o passo 3,        
caso contrário pule para o passo 4. 

Se seu resultado foi negativo, ou seja, você        
gasta mais dinheiro do que ganha, essa       
atividade vai lhe ajudar bastante.  
 
Com um bom planejamento e um pouco de        
disciplina você pode mudar esse cenário. 
 
Prossiga para o passo 3. 
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Passo 3: Faça metas para quitar suas dívidas 
Pagar suas dívidas deve ser a prioridade quando se faz um orçamento. Lembre-se que o objetivo desse exercício é fazer com que você                       
tenha dinheiro para realizar seus sonhos. Dívidas tiram constantemente dinheiro de você. Logo, quanto mais rápido você se livrar das dívidas,                     
mais rápido vai ter liberdade para usar seu dinheiro como bem entender. Na tabela abaixo, escreva suas dívidas da menor para a maior.  
 

Dívida de menor valor R$ 

⇓ R$ 

⇓ R$ 

⇓ R$ 

Dívida de maior valor R$ 

 
O objetivo aqui é pagar suas dívidas menores primeiro e depois as maiores. Isso vai fazer com que você se livre das dívidas de forma mais                          
rápida e vai te dar confiança cada vez que riscar algo da lista aumentando sua motivação. Esse passo deve ser feito justamente com o passo                         
4. 
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Passo 4: Crie sua reserva de emergência 
A reserva de emergência serve para te dar segurança. Ela também vai impedir que você crie dívidas, além de assegurar que seus sonhos                       
possam ser realizados. 
 
Podemos criar a reserva de emergência usando 3 estágios:  
 

● 1 mês de despesas: use o total das despesas que você calculou no passo 1. Porém, não some suas dívidas aqui. A reserva de                        
emergência deve conter apenas as despesas mensais. 

● 6 meses de despesas: multiplique suas despesas mensais por 6. 
● 12 meses de despesas: multiplique suas despesas mensais por 12. 

 
Caso você tenha dívidas ⇒ antes de pagar qualquer uma delas, tente juntar o equivalente a 1 mês de despesas, o mais rápido possível                        
(você pode usar as dicas do passo 6 para agilizar esse processo). Isso vai impedir que você fique mais endividado(a) caso tenha um                       
contratempo enquanto estiver pagando suas dívidas. 
 
Se você não tem dívidas ⇒ foque em juntar os 6 meses de reserva antes de direcionar qualquer dinheiro para a realização de seus sonhos.                         
Acredite, contratempos irão acontecer, e você não vai querer deixar de realizar seus sonhos porque teve que pagar uma despesa imprevista.                     
Evite uma dor de cabeça. 
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Onde colocar a reserva de emergência? 
Tente colocar sua reserva sempre em investimentos de resgate rápido e de pouco risco. Os investimentos mais indicados para isso são: 
 

● Tesouro Selic: investimento do Governo Federal que está dentro do pacote do Tesouro Direto. Esse investimento pode ser feito                   
através de uma corretora ou de um banco. Ele tem rendimento diário e pode ser resgatado a qualquer hora.  

● CDB com 100% do CDI: o Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um investimento que pode ser feito através de bancos (os bancos                       
digitais oferecem CDBs mais rentáveis do que os bancos grandes). O rendimentos do CDI é uma taxa bem parecida com a Selic, logo,                       
um CDB com 100% do CDI tem rendimento parecido com o do Tesouro Selic. 

● NuConta: Conta de pagamentos do NuBank que rende 100% do CDI. 
 
Você pode escolher qualquer um desses investimentos e começar a juntar sua reserva de emergência. 
 
 

  
A poupança não é uma boa opção pois só rende 70% da taxa Selic. Além disso, seu rendimento é mensal, logo se você                       
resgatar antes do aniversário da caderneta, você não ganhará nada de rendimento. Assim, seu dinheiro vai estar                 
constantemente perdendo para a inflação.  
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Passo 5: Crie suas metas de forma específica 
Esse passo é um dos mais importantes dentro de um orçamento, pois é aqui que você vai listar seus sonhos e objetivos. Existem 3 tipos de 
metas em um orçamento: 
 

● Metas de curto prazo: 6 meses a 1 ano 
● Metas de médio prazo: 2 anos a 5 anos 
● Metas de longo prazo: 5 anos a 10 anos 

 
Mas, para criar metas você deve ser específico(a), respondendo a 4 perguntas básicas. Abaixo coloco um exemplo de meta específica: 
 

O quê? Quanto? Quando? Como? 

iPhone R$3.000 1 ano (curto prazo) Tesouro Selic, 250 reais por 
mês. 

    

    

 
Investimentos são ferramentas que nos ajudam a atingir nossas metas financeiras. Através da ajuda dos juros compostos, o                  
dinheiro pode se multiplicar no decorrer do tempo. Mas é preciso ficar alerta pois para cada tipo de meta existe um tipo de                       
investimento diferente. Para metas de curto prazo, os investimentos devem ter liquidez imediata e serem menos arriscados,                 
como o Tesouro Selic. Para metas de médio e longo prazo, existem outros tipos investimentos que discutiremos no passo 8. 
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Passo 6: Corte despesas 
Para ter mais dinheiro sobrando e poder direcionar esse dinheiro para realizar seus sonhos, é preciso primeiro diminuir suas despesas. 
Existem algumas áreas que são fáceis de fazer cortes. Ficam aqui algumas sugestões: 
 

● Se planeje para comprar presentes antes de datas comemorativas. 
● Ligue para negociar seu serviço de internet. 
● Corte a TV por assinatura. 
● Compre no atacado. 
● Tire os eletrodomésticos da tomada quando não estiver usando. 
● Lave as roupas da semana todas de uma vez e fora do horário de pico. 
● Desligue as luzes de ambientes vazios. 
● Evite guardar alimentos quentes na geladeira. 
● Não use gelágua. 
● Faça seu próprio almoço. 
● Leve uma garrafa de água na bolsa para não comprar na rua. 
● Convide seus amigos para comer/beber na sua casa e evite ir em bares ou restaurantes. 
● Adote a metodologia faça você mesmo (DIY). 
● Pare de seguir lojas no Instagram. 
● Tente pegar menos Uber. 
● Vá ao cinema nos dias de promoção. 
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Passo 7: Crie renda extra 
Uma forma de ter mais dinheiro é através da criação de renda extra. No passo 8 vamos falar como criar renda passiva com investimentos, ou                         
seja, como fazer seu dinheiro trabalhar para você. Porém, aqui vamos dar algumas sugestões de renda extra para te ajudar a ganhar mais                       
dinheiro usando a internet. 
 

● Venda Fotos no https://depositphotos.com 

● Venda camisas pela Amazon no https://merch.amazon.com/landing  

● Crie um curso online no https://www.hotmart.com/ 

● Recomende produtos e ganhe dinheiro através de marketing de afiliados no https://redir.lomadee.com/v2/81a765cf8b  

● Ganhe dinheiro com propagandas por click no https://www.google.com/intl/pt-BR_br/adsense/start/ 

● Venda o que você não usa mais no https://www.olx.com.br/ 

● Tenha um canal no YouTube 
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Passo 8: Invista para liberdade 
 
Ter liberdade é ter dinheiro para fazer o que você quiser, na hora que você quiser. Investimentos nos ajudam a construir essa liberdade. 
Nesse último passo vou mostrar os investimentos que podem ser usados para que você atinja seus objetivos de médio e longo prazo. 
 

Tesouro IPCA+: investimento de longo prazo atrelado ao IPCA (taxa da inflação), normalmente utilizado por investidores para a                  
aposentadoria. O preço para começar a investir nesse título é por volta de 30 reais e ele rende juros proporcionais a inflação. 

Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito do Agronegócio (LCA): investimentos emitidos por bancos ou instituições financeiras.                   
As duas funcionam mais ou menos da mesma maneira, a única diferença é que na LCI o dinheiro recolhido será aplicado no setor imobiliário,                        
e na LCA o dinheiro vai para o setor agropecuário. Ganhamos dinheiro através de juros e só podemos receber o valor total no vencimento do                         
título.  

Debêntures: são um dos meios pelos quais empresas conseguem captar dinheiro no mercado. Ao adquirir uma debênture, o investidor                   
empresta dinheiro para uma empresa e ela devolve com a adição dos juros depois de um certo tempo. 

Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs): investimentos em imóveis feitos através da Bolsa de Valores que pagam dividendos mensais                  
proveniente dos aluguéis dos imóveis. Tenho um material mais completo falando como funciona o investimento em FIIs.  

Ações: pequenas partes de uma empresa negociadas na Bolsa de Valores. Quando compramos ações podemos ganhar dinheiro com                  
dividendos e JCP (Juros sobre Capital Próprio), além da valorização da própria ação. Também tenho um ebook mais completo explicado como                     
esse investimento funciona.  
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Conecte-se conosco! 
Se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão 
 
 
Email: edufinanceira101@gmail.com 
 
 
Visite nosso site para mais conteúdo de qualidade: blogsupereconomica.com 
 
 
Nos siga no Instagram: https://www.instagram.com/blogsupereconomica/  
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