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Portfólio – Andreia Miranda 

Marketing de Conteúdo 

Categoria: mercado financeiro, empréstimos e administração de empresas 

 

Se você está buscando um redator para produzir artigos atrativos e originais para o seu site ou blog, posso te 

ajudar. 

Meu nome é Andréia Miranda e há cerca de quatro anos atuo como redatora web, criando conteúdos relevantes 

para pessoas físicas e jurídicas que assim como você, compreenderam a importância do Marketing de Conteúdo 

como estratégia para alavancar seus negócios em um cenário tão competitivo. 

Durante esse tempo tive a oportunidade de contribuir com diversas marcas, entre elas posso destacar a Dafiti, 

Westwing, Sixt rent a car, Habitissimo, Wonder Legal, Vitória Rocha, GIMtravel, Ser Eficiente e várias outras.  

A seguir, apresento uma pequena amostra do meu trabalho sobre o tema empreendedorismo e tecnologia. Nessa 

amostra você vai encontrar conteúdos sobre empréstimos online, dicas para resolver dívidas, criar plano de 

negócios e vários outros, que vão ajudá-lo a se decidir se o meu trabalho é ou não compatível com o que você 

deseja para o seu projeto. 

 

Espero que possamos estabelecer uma parceria de longo prazo para juntos oferecermos ao seu público-alvo um 

conteúdo de qualidade, original e de acordo com as boas práticas de SEO. E não deixe de conferir outros artigos 

nas demais categorias, também disponível em meu perfil! 

 

E então, vamos ao que interessa? 

 

 

Conteúdos: 

 

Mercado financeiro, empréstimos e administração: 

 

Como elaborar um plano de negócios para encantar qualquer investidor.................................Página: 02 

Empréstimo Pessoal Online: veja como obter um é rápido e fácil..............................................Página: 09 

10 passos simples para parar de fazer dívidas............................................................................Página: 15 
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Texto 01 – Categoria: mercado financeiro, empréstimos e 

administração 

Como elaborar um plano de negócios para encantar qualquer 

investidor 

Disponível em: https://procenter.habitissimo.com.br/post/como-elaborar-um-plano-de-negocios-para-encantar-

qualquer-investidor 

O plano de negócios é uma importante ferramenta administrativa que tem por objetivo planejar as 

etapas de um empreendimento, que podem ser iniciais ou não. Trata-se de um documento escrito que 

define estratégias para que os objetivos da empresa sejam alcançados, especifica onde os recursos 

disponíveis serão investidos e orienta o empresário a respeito dos produtos ou serviços que ele 

oferecerá aos seus clientes, analisando a concorrência e os hábitos de consumo da população local. 

O plano de negócios testa a viabilidade ou não do empreendimento e se constitui como uma ótima 

maneira de captar recursos financeiros para a empresa, conquistando novas parcerias. Veja 

abaixo como elaborar um plano de negócios para encantar qualquer investidor: 

 

Sumário Executivo: 
 

O sumário executivo deverá conter os pontos mais importantes do seu plano de negócios, como 

dados dos empreendedores, experiência profissional, habilidades e atribuições de cada um dentro do 

empreendimento. Nessa primeira etapa, indique o endereço e CNPJ do empreendimento, a missão da 

empresa, a qual setor pertence o seu negócio, sua forma jurídica, o seu enquadramento tributário, o 

capital social e de que maneira serão obtidos os recursos para a implantação da empresa. O Sumário 

executivo é uma importante etapa do seu plano de negócios, pois tem o poder de despertar a 

atenção do leitor. 

 

Hostnet 

https://procenter.habitissimo.com.br/post/como-elaborar-um-plano-de-negocios-para-encantar-qualquer-investidor
https://procenter.habitissimo.com.br/post/como-elaborar-um-plano-de-negocios-para-encantar-qualquer-investidor
https://www.hostnet.com.br/blog/8-passos-para-fazer-um-plano-de-negocios-matador/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/sumario-executivo_1546153
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Encontre sua Franquia 

 

Análise de mercado: 
 

A análise de mercado compreende a principal etapa do seu plano de negócios, pois é ela que identifica 

a viabilidade do seu negócio, ajudando você a compreender melhor o mercado em que estará inserido o 

seu empreendimento. A análise de mercado identifica os potenciais clientes da sua empresa, estuda 

seus interesses, comportamentos, hábitos de consumo e o preço que estão dispostos a pagar pelo seu 

produto ou serviço. Além disso, a análise de mercado dentro do plano de negócios também estuda os 

seus concorrentes e fornecedores, definindo as melhores estratégias para a correta precificação do seu 

produto ou serviço. 

http://www.encontresuafranquia.com.br/empreendedorismo/empreendedor-utilize-o-plano-de-negocios-no-planejamento-seu-empreendimento
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/sumario-executivo_1546152
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Escritório Precisão 

 

LantinDesign 

http://www.escritorioprecisao.com.br/5-dicas-cliente-quer/
http://www.lantindesign.com.br/blog/como-fazer-analise-de-mercado/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/analise-de-mercado_1546151
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/analise-de-mercado_1546149
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Plano de Marketing: 

 

O plano de Marketing contém a descrição detalhada dos principais produtos e serviços que a sua 

empresa irá oferecer, especificando a forma com que eles serão ofertados no mercado para que se 

tornem conhecidos pelos consumidores. Essa etapa define quais são as melhores estratégias para 

convencer as pessoas a comprarem seus produtos ou serviços, utilizando-se dos diversos tipos de 

veículos de divulgação disponíveis, como rádio, jornais, revistas, internet, e-mails, folhetos, cartões de 

visita, entre vários outros. O plano de marketing também detalha a forma com que seus produtos ou 

serviços chegarão até os clientes, se através de vendedores externos, internos ou representantes 

comerciais. 

 

Yannis marketing 

http://www.yannismarketing.com.br/categorias/yannis-marketing-planejamento-de-marketing/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/plano-de-marketing_1546147
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Kre services 

 

Plano Operacional: 
 

O plano operacional define como a empresa irá produzir ou comercializar os produtos ou 

serviços, definindo a quantidade de pessoas necessárias para o desenvolvimento das atividades e os 

equipamentos que serão utilizados por cada setor. Nessa etapa do seu plano de negócios você 

também irá definir como será a distribuição física dos setores da empresa, conhecida como layout ou 

arranjo físico. O layout coloca cada coisa no seu lugar (estantes, vitrines, prateleiras, móveis e 

equipamentos) e a sua correta distribuição no espaço disponível contribui positivamente para o aumento 

da produtividade dos seus funcionários, redução de desperdícios de matérias-primas e para melhorar a 

comunicação entre os setores da empresa. 

http://www.kreservices.com/selling/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/plano-de-marketing_1546143
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Sooninke 

 

TCM GO 

Plano Financeiro: 
 

O plano financeiro detalha em números o investimento necessário para que o seu negócio comece a 

funcionar. O plano financeiro da sua empresa deverá ser formado pelos seguintes investimentos: 

http://sooninke.com/sujet/paradis/
https://www.tcm.go.gov.br/planejamentoestrategico/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/plano-operacional_1546142
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/plano-operacional_1546141
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 Investimentos fixos: Faça uma lista da quantidade de equipamentos, máquinas, móveis, 

ferramentas e veículos necessários às atividades da sua empresa, com o valor unitário de cada 

um e o valor total que será gasto com a compra desses itens. 

 Capital de giro: Liste aqui os recursos necessários para as operações rotineiras da empresa, 

como compra de insumos ou mercadorias, financiamento das vendas e o pagamento das 

despesas. 

 Investimentos pré-operacionais: São os gastos realizados mesmo antes da empresa abrir 

suas portas e compreendem as despesas com reforma, compra ou aluguel de ponto comercial 

ou as taxas de registro da empresa. 

 

O Sebrae tem um modelo completo de plano de negócios em pdf com todas as instruções necessárias 

para você planejar as etapas do seu empreendimento de forma bem estruturada. Para baixar o modelo 

do plano de negócios do Sebrae, clique aqui. 

 

 

Dicas de Etiqueta 

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/COMO%20ELABORAR%20UM%20PLANO_baixa.pdf
http://www.dicasdeetiqueta.com.br/planejamento-financeiro-pessoal/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/plano-financeiro_1546137
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Blog do sindicato 

 

 

 

Texto 02 – Categoria: mercado financeiro, empréstimos e 

administração 

 

Empréstimo Pessoal Online: veja como obter um é rápido e fácil 
 

Criado para a agência Markeninja - blog Juros Baixos 

http://blogdosindicato.com.br/2016/08/17/erros-na-gestao-financeira-de-um-sindicato/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/plano-financeiro_1546136
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O empréstimo pessoal online tem tirado muita gente do sufoco 

Um dinheiro extra é sempre bem-vindo, principalmente quando ele é obtido de maneira rápida e sem 

burocracia. Seja para sair do vermelho ou para comprar aquele bem de consumo que você tanto deseja, 

o empréstimo pessoal online pode ser uma solução. Quer saber como obter um? Se liga nas dicas 

abaixo: 

 

O que é empréstimo pessoal online? 
 

Empréstimo é um contrato feito entre o cliente e uma instituição financeira, onde o primeiro recebe uma 

determinada quantia de dinheiro que no prazo estabelecido, deverá ser devolvida a empresa acrescida 

de encargos e juros. 

O empréstimo pessoal online nada mais é do que a concessão desse dinheiro através do meio virtual, 

ou seja, através da internet.  

O dinheiro conseguido através do empréstimo pessoal pode ser gasto de acordo com as suas 

necessidades, ou seja, não possui um destino específico. A maioria dos correspondentes financeiros 

também não exige bens como garantia do empréstimo, apenas em casos como financiamento, que o 

torna uma modalidade mais acessível. 

 

Quais são as vantagens dessa modalidade de empréstimo? 
 

A maior vantagem de conseguir um empréstimo pela internet é não precisar ir até uma agência bancária 

e esperar horas na fila, porque de casa e com apenas alguns cliques, é possível garantir uma graninha 

e sair do sufoco. 



11 
 

Porém, essa não é a única vantagem oferecida por essa modalidade de crédito. Vamos conhecer mais 

algumas?  

 Rapidez: após preencher os formulários solicitados, o tempo de resposta para a solicitação de 

empréstimo demora menos de 5 (cinco) minutos; 

 Comparar as taxas de diferentes bancos: um único site possui várias instituições financeiras 

conveniadas, portanto, dá para comparar as melhores taxas do mercado antes de fechar 

contrato. Se quiser fazer uma simulação do seu empréstimo pessoal entre várias instituições, 

use o simulador dos juros baixos;  

 Ideal para necessidades urgentes: no empréstimo online o dinheiro cai na conta de forma rápida 

e prática, sem sair de casa e sem as burocracias das agências físicas. Tudo o que você precisa 

é ter um computador, tablet ou celular e uma conexão com a internet. 

 

Quais são os documentos necessários para fazer um empréstimo pessoal 

pela internet? 
 

Apesar de ser uma forma de crédito menos burocrática, alguns documentos são exigidos para a 

assinatura do contrato, como por exemplo: 

 CPF; 

 RG; 

 Comprovante de residência atualizado; 

 Comprovante de renda (três últimos); 

 Número da conta bancária. 

É importante mencionar que para obter o empréstimo, é necessário ter mais de 18 anos. 

Onde conseguir um empréstimo pessoal online? 

 

 

Hoje em dia, várias instituições financeiras oferecem a modalidade de crédito pessoal online. 

https://jurosbaixos.com.br/
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O empréstimo pessoal online cresce dia após dia no Brasil. Atualmente várias são as empresas que 

emprestam dinheiro através da internet. Entre as principais instituições financeiras presentes no 

mercado, podemos destacar: 

Just:  
 

A Just é uma plataforma virtual que realiza empréstimos pessoais pela internet com taxas de juros 

atrativas, que variam de 1,9% a 10,3% ao mês.  

Após a aprovação do crédito, você assina o contrato online, através do seu computador ou smartphone. 

Através da Just, o valor solicitado é depositado na conta corrente em até 30 horas. 

Geru:  
 

A Geru é uma empresa que possui vários parceiros financeiros e oferece empréstimo pessoal online 

com valores de 2 a 50 mil reais. Seus prazos de pagamento variam entre 12 e 36 meses e as taxas, 

entre 2% e 9,5% ao mês. 

Se aprovada a solicitação de empréstimo, o dinheiro é depositado na conta em até 24 horas. A Geru 

não solicita garantia para os empréstimos que concede e oferece até 40 dias para começar a pagar a 

primeira parcela.  

Lendico: 
 

A plataforma de crédito online da Lendico oferece empréstimos de R$ 1 mil a R$ 50 mil parcelados de 6 

a 36 meses. Os juros envolvidos nas transações financeiras podem variar entre 2,97% a 12,89% ao 

mês. 

Na Lendico, se o seu empréstimo online for aprovado, o valor é depositado na conta bancária em até 4 

dias úteis. 

 

Simplic: 
 

A Simplic é um correspondente bancário da Sorocred e em seu site oferece crédito pessoal online de 

R$ 500,00 a R$ 3.500,00, parcelado de 3 a 12 vezes. 

Totalmente simples e desburocratizado, a liberação do dinheiro se dá em até 24 horas depois da 

aprovação do crédito, mas toda essa rapidez tem um preço: a Simplic é a plataforma de crédito que 

opera com uma das maiores taxas de juros do mercado online, 15.80% ao mês. 

 

Alguns cuidados antes de contratar um empréstimo sem sair de casa: 
 

O empréstimo pessoal online é uma modalidade de crédito para quem está precisando de dinheiro com 

urgência e deseja usar o valor sem precisar justificar sua destinação. Entretanto, alguns cuidados 

devem ser tomados antes de solicitar um dinheiro pela internet, pois você corre o risco de cair nas 

garras de pessoas mal-intencionadas ou de ficar endividado: 

 Nunca antecipe valor nenhum para que o seu empréstimo seja liberado; 

 Procure saber se a instituição bancária é confiável e se está autorizada a exercer suas 

atividades pelo Banco Central; 



13 
 

 Nunca ofereça a senha da sua conta bancária para nenhuma instituição financeira; 

 Desconfie de ofertas muito vantajosas; 

 Compare as taxas de juros de várias instituições financeiras; 

 Cuidado com os seguros embutidos nas parcelas; 

 Leia o contrato com muita atenção antes de assinar. Se for preciso, chame um amigo ou familiar 

próximo para estar junto a você nesse momento; 

 Solicite sempre uma cópia do contrato assinado por ambas as partes. 

 

Empréstimo online: Como obter um? 
 

 

Para ter o crédito pessoal online aprovado, é necessário preencher alguns requisitos exigidos pelas 
instituições financeiras. Foto: Freepik 

 

O primeiro passo para conseguir uma graninha extra para pagar as contas e não ficar endividado é 

possuir um computador, tablet ou celular com conexão a internet. O segundo passo é escolher uma 

plataforma de crédito online e acessar o site da empresa. 

 

Confira o passo a passo para obter um empréstimo pessoal 
 

1. Fazer a simulação do empréstimo pessoal: 
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A simulação do empréstimo é a etapa em que você informa para a plataforma o quanto deseja obter e 

em quantas vezes deseja pagar. O site irá retornar o valor solicitado acrescido de juros e dividido pela 

quantidade de parcelas informadas. 

Essa etapa é extremamente importante porque você consegue visualizar previamente as condições do 

seu empréstimo pessoal e analisar se elas atendem às suas necessidades. 

 

2. Preencher os campos com seus dados pessoais: 
 

Em seguida você é convidado a preencher um formulário com seus dados pessoais. Essa etapa é 

chamada de análise de crédito e consiste na verificação das informações fornecidas pela instituição 

financeira para que a mesma conheça os riscos de emprestar dinheiro para você. 

 

3. Escolher a instituição financeira: 
 

A seguir, a plataforma mostra na tela quais são os parceiros interessados em oferecer o empréstimo 

online para você e as condições de cada oferta. Opte pela empresa que ofereça as taxas de mercado 

mais atrativas pelos melhores prazos de pagamentos. 

 

4. Enviar os documentos: 
 

Ao escolher a instituição, a mesma pedirá documentos como RG, CPF, comprovante de residência e 

comprovante de renda para nova análise de crédito, só que dessa vez, mais minuciosa. 

 

5. Esperar pela resposta da análise de crédito: 
 

Dependendo da instituição financeira, a análise de crédito pode demorar algumas horas ou alguns dias. 

Basta esperar pela resposta da empresa, que geralmente entra em contato com o cliente através do e-

mail e telefone informados no formulário de cadastro. 

 

6. Assinar o contrato: 
 

Aprovado o empréstimo pessoal, é hora de assinar o contrato. Leia-o com muita atenção. Verifique se 

nele estão claras algumas informações, como valor solicitado, quantidade de parcelas, valor das 

parcelas, juros e demais encargos provenientes dessa operação financeira. 

 

7. Verificar o saldo da sua conta bancária:  
 

Espere pelo menos 24 horas após a aprovação do crédito pessoal online e verifique a sua conta 

corrente. 
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Quando é recomendado pegar um empréstimo pessoal online? 
 

Na modalidade de empréstimo pessoal o cliente é quem decide como vai gastar o dinheiro obtido. Veja 

a seguir algumas sugestões do que você pode fazer com o seu: 

 Viajar; 

 Reformar a casa; 

 Trocar de carro; 

 Pagar contas em atraso; 

 Investir em negócio próprio; 

 Pagar uma dívida que possua juros mais altos; 

 Investir em uma faculdade. 

 

Apesar da facilidade de pegar um dinheiro emprestado sem sair de casa, o empréstimo pessoal online 

só deve ser contratado em casos de emergência, pois possui alta taxa de juros. 

Além do mais, lembre-se de que um empréstimo é uma dívida de longo prazo, portanto, fazer um bom 

planejamento financeiro é de suma importância para uma contratação de sucesso. Antes de sair 

contraindo dívidas por aí, reserve cerca de 30% dos seus rendimentos mensais para pagar as parcelas 

em dia e evitar ficar endividado.  

 

Agora que você já aprendeu como contratar um empréstimo online, que tal curtir a nossa página no 

Facebook para se manter atualizado sobre este e vários outros assuntos financeiros?  

 

 

 

Texto 03 – Categoria: mercado financeiro, empréstimos e 

administração 

 

10 passos simples para parar de fazer dívidas 
 

Criado para a agência Markeninja - blog Caiu na Conta 

Disponível em: https://caiunaconta.com.br/post/saiba-como-parar-de-fazer-dividas-com-10-passos-

simples/ 

 

 
 

https://caiunaconta.com.br/post/saiba-como-parar-de-fazer-dividas-com-10-passos-simples/
https://caiunaconta.com.br/post/saiba-como-parar-de-fazer-dividas-com-10-passos-simples/
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Parar de fazer dívidas requer mudanças radicais nos hábitos de consumo. 

Você já deve ter escutado o famoso ditado popular “O homem vale o que tem no bolso”, que coloca o 

dinheiro acima do caráter na hora de medir o valor de uma pessoa. No entanto, já parou para analisar 

quantas pessoas essa frase tem arrastado para o abismo financeiro? 

A busca por esse falso reconhecimento social tem feito com que milhões de pessoas no mundo todo 

assumam compromissos maiores do que aqueles que podem pagar. O consumismo exagerado 

acompanhado das altas taxas de juros, inflação e desemprego têm levado vários cidadãos ao 

endividamento recorrente. 

Mas existe uma luz no fim do túnel para quem deseja sair desse ciclo vicioso: a reeducação financeira.  

Aprender a administrar o seu dinheiro é o primeiro passo para parar de fazer dívidas e conseguir 

adaptar a sua renda a um cenário econômico cada vez mais complicado. 

Neste artigo listamos 10 passos simples para você colocar suas contas em dia e não ficar no vermelho 

novamente. O mais legal é que qualquer pessoa pode adotar essas medidas, independentemente de 

quanto ganha por mês. 

 

Como parar de fazer dívidas 
 

1. Faça um orçamento doméstico 
 

Em uma planilha eletrônica ou em uma simples folha de papel enumere todo o seu rendimento mensal, 

ou seja, tudo o que você recebe a título de salário, comissões, pensão, aluguel etc. 

Em seguida, liste todas as suas dívidas (as contas atrasadas) e as contas fixas do mês, como água, luz, 

condomínio, aluguel, escola, faculdade, academia e todas as demais.  
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Não se esqueça de incluir gastos extras, como a compra daquele presente para o aniversário do 

sobrinho ou aquela confraternização com os amigos na churrascaria porque eles representam variáveis 

que impactam no planejamento financeiro pessoal. 

Depois de colocar todos os seus ganhos e os seus gastos mensais na ponta do lápis, é hora de analisar 

o seu orçamento financeiro e traçar uma estratégia para conseguir quitar todas as dívidas. 

 

2. Priorize as dívidas com juros mais altos 
 

Depois de ter feito o seu orçamento doméstico você conseguiu ter um panorama da sua real situação 

financeira. Se ela estiver muito desfavorável (mais gastos do que ganhos), você terá que fazer 

escolhas. 

Faça uma lista de prioridade das suas contas a pagar. Em primeiro lugar entram as contas fixas do mês, 

porque a falta de pagamento delas ocasiona a suspensão dos serviços fornecidos (corte de luz, de 

água, de telefone...). 

Em segundo lugar, entram as dívidas com juros mais altos, como cartão de crédito, empréstimo 

pessoal, financiamento do carro, da casa. Caso já esteja com essas contas atrasadas há mais de um 

mês, procure imediatamente os seus credores para uma possível renegociação. Quem sabe você 

consegue um bom desconto? 

 

3. Leve sua dívida para outro banco 
 

Mesmo depois de ter listado as contas por ordem de prioridade você descobriu que faltou dinheiro para 

pagar as contas atrasadas? Não se desespere! Você pode transferir a sua dívida do seu banco atual 

para outra instituição financeira que te ofereça melhores condições de pagamento. 

Para quem não sabe, o nome dessa transação é portabilidade de crédito. Ela possibilita que o cliente 

consiga quitar as dívidas com condições de pagamento mais atrativas, como juros mais baixos e mais 

tempo para pagar o valor restante. 

O inconveniente é que apesar de ser uma transação autorizada pelo Banco Central, nem todas as 

instituições aceitam dívidas de outros bancos. Contudo, o banco antigo não pode negar a portabilidade 

de crédito para outras instituições. Fica a dica. 

 

4. Evite pagar as contas fixas no cartão de crédito 
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O cartão de crédito é um dos maiores vilões do endividamento no Brasil. 

 

Parar de fazer dívidas é relativamente fácil, mas requer a mudança radical de alguns hábitos de 

consumo, como o uso do cartão de crédito, por exemplo. 

Algumas pessoas têm por costume pagar as contas fixas de casa como água, luz e telefone no cartão 

de crédito. Esse mau hábito troca uma dívida mais barata por uma mais cara, pois, sobre o total da 

conta incidirão encargos financeiros, como juros e IOF. 

 

5. Economize e compre à vista, sempre 
 

Evite comprar parcelado. Só adote essa forma de pagamento se o bem de consumo for realmente 

indispensável (como uma geladeira, por exemplo), e você não tiver nenhuma reserva de dinheiro para 

pagar por ele naquele determinado momento. 

O ideal é que você junte um percentual do seu salário todo mês para cobrir eventuais imprevistos como 

a queima da TV, da geladeira, do ar condicionado ou até mesmo de uma possível doença. Parcelar 

suas compras só irá aumentar os riscos de endividamento. 

 

6. Corte gastos supérfluos 
 

Troque a academia pela caminhada ao ar livre, o plano de telefonia celular para pré-pago, o combo de 

TV por assinatura para um pacote mais básico, porque assim você evita ter várias mensalidades para 

pagar ao mesmo tempo e não corre o risco de se enrolar depois. 
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E por falar em gastos supérfluos, você realmente precisa de mais de um cartão de crédito? Um dos 

maiores vilões do endividamento, o cartão de crédito pode ser uma “mão na roda” para alguns, mas, 

para outros pode ser um convite para o SPC/Serasa. 

Portanto, se você deseja parar de se endividar, tenha apenas um cartão de crédito, pois assim fica mais 

fácil controlar os gastos. E você ainda pode ir além cancelando todos os seus cartões. Dessa forma 

você se obriga a guardar um dinheiro para pagar suas compras à vista. 

 

7. Fuja das liquidações 
 

 

Para evitar o endividamento, deve-se comprar somente o necessário. 

Comprar somente o necessário é fundamental para sair do vermelho e evitar ficar endividado 

novamente. E quando estamos focados em organizar a nossa vida financeira parece que tudo coopera 

contra o nosso objetivo: vem a Black Friday, as promoções dos hipermercados, daquela loja de 

departamentos que você tanto gosta.... 

A nossa dica para esses casos é fugir das promoções a todo o custo. Se possível for, não saia de casa. 

Mas, se não tiver jeito, evite passar perto das lojas que estão oferecendo produtos a precinhos 

arrasadores.  

 

8. Invista o seu dinheiro no CDB 
 

Poupar para não ficar devendo é bom, mas fazer essa reserva render mais um pouquinho é essencial. 

Essa é uma etapa de reeducação financeira onde você é convidado não apenas a mudar os seus 

hábitos de consumo, mas também a pensar no futuro e aplicar os seus recursos financeiros de forma 

inteligente: investir o seu dinheiro no CDB (Crédito de Depósito Bancário). 

O CDB é um investimento de renda fixa tão seguro quanto a poupança, só que com remunerações mais 

atrativas. Isso porque nessa modalidade de investimento você é quem empresta dinheiro à instituição 
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bancária, que em troca lhe oferece uma rentabilidade diária, com taxas que podem ser pré-definidas no 

ato da compra do título de crédito.  No geral, as taxas do CDB rendem em torno de 9% – 11% ao ano. 

Caso o banco emissor do título venha a falir, o seu investimento é protegido pelo Fundo Garantidor de 

Crédito (FGC), órgão fiscalizador que garante que o seu dinheiro seja devolvido até o limite de R$ 250 

mil. Viu só como o CDB é seguro? 

 

9. Aprenda a dizer não 
 

Sabe aquele irmão ou cunhado que vive pedindo o seu cartão de crédito emprestado? Tome muito 

cuidado com esse tipo de situação, pois ela pode te levar para o caos financeiro. 

Muitas pessoas se queixam de terem ficado com o nome sujo por terem contraído dívidas de terceiros, 

como acontece nos casos de abrir um crediário em uma loja sob a falsa promessa de “eu vou pagar” ou 

emprestar o cartão de crédito para uma “compra emergencial”. 

Nesses casos, seja sincero com você mesmo e com a outra pessoa. Explique a ela o quanto você está 

se esforçando para não fazer novas dívidas e o quanto emprestar o cartão ou o nome para um crediário 

representa riscos de que isso aconteça novamente. 

A pessoa pode até ficar chateada com você, mas a sua consciência estará tranquila e as suas finanças 

resguardadas. Pense nisso. Aprenda a dizer não. 

 

10. Tenha um gerenciador financeiro em seu celular 
 

 

Os apps de controle de gastos são ótimas alternativas para quem está buscando se organizar 
financeiramente. 
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Com os avanços tecnológicos, não há mais desculpas para não conseguir organizar suas finanças 

porque até mesmo fora de casa dá para fazer isso. Basta baixar em seu smartphone ou tablet um 

aplicativo de controle financeiro como o Mobills ou o GuiaBolso. Ambas as opções possuem versões 

gratuitas. 

Se você não quiser ocupar a memória do seu celular, existem várias ferramentas online de 

gerenciamento financeiro. O bom delas é que além de te ajudarem a controlar os gastos e economizar 

dinheiro, podem ser acessadas de qualquer lugar e a qualquer momento, através de um endereço web. 

Entre as várias disponíveis podemos destacar o Conta Azul e o QuickBooks. 

 

Viu só como parar de fazer dívidas não é nenhum bicho de sete cabeças? Se você seguir as dicas 

acima com bastante disciplina verá que além de quitar todas as contas em atraso, ainda sobrará uma 

graninha no final do mês para comprar aquela TV ou celular que você tanto namora nas vitrines. 

 

E você, tem alguma sugestão para evitar o endividamento? Conta para a gente nos comentários! Não 

se esqueça de compartilhar este artigo nas redes sociais. 
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