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Vamos começar do modo mais fácil e pegar uma folha de sulfite ou de caderno mesmo e colocar nela todos 

os pagamentos mensais fixos que você tem e listar por ordem da data de pagamento como abaixo. 

Data Pgto Tipo Dívida (O que) Credor (Onde) Valor (Quanto) Meio Pgto (Como) 

01/09/2020 Investimento EU R$ 440,00 transferência 

03/09/2020 Energia Elétrica CPFL-Piratininga R$ 100,00 débito c/c 

05/09/2020 Aluguel Aluguel R$ 600,00 débito c/c 

10/09/2020 Água e Esgoto Saae R$ 50,00 débito c/c 

25/09/1010 Parcela Carro Itaú Financeira R$ 560,00 boleto 

 Total  R$ 1.750,00  

 

Mas porque eu preciso fazer isso ? Eu preciso saber antes de cada mês se iniciar, quanto do meu salário já 

está comprometido com meus gastos mensais, portanto, no exemplo acima, R$ 1.750,00 já tem que estar 

separados para pagar essas contas. 

Notem que já está computado na lista acima um valor para ser investido (20 % da minha renda no mínimo) 

e ele está programado para o inicio do mês, para atender a regra do “pague-se primeiro” pois se esperamos 

sobrar algo no final do mês, provavelmente teremos surpresas negativas. 

Vamos imaginar que ganhamos um salário de R$ 2.200,00 e gastos de R$ 1.750,00 (conforme lista), ou 

seja, temos uma “sobra” de R$ 450,00 por mês. Esse é o valor que temos para os outros gastos como 

farmácia, supermercado, transporte, lazer,  e imprevistos, mas será que é suficiente para os outros gastos 

que teremos ainda durante o mês. 

Você sabe quais são seus gastos do dia a dia ?  

Em nosso site www.fincorpempresarial.com.br na área dos e-books existe uma planilha “Anotando seus 

gastos” para você utilizar no dia a dia, para ter uma ideia daqueles pagamentos que podem passar 

desapercebidos e que são muito importantes para que possamos conseguir o equilíbrio financeiro. 



 
 

Onde vamos utilizar os R$ 450,00 da “sobra” de nosso orçamento ?  

Vamos dar uma prioridade para esses gastos (cada um tem a sua prioridade, coloque em ordem do mais 

importante para o menos) e para cada categoria de gastos (você escolhe quais serão, as mais importantes 

para você) e destinar um percentual (esse percentual sim é fixo, 40 %, 30 %, 20% e 10%), exemplo: 

Categoria   %  Sobra R$ 450,00 

Supermercado  40 %  R$ 180,00 

Transporte  30 %  R$ 135,00 

Farmácia  20 %  R$ 90,00 

Lazer   10 %  R$ 45,00 

Se somarmos todos esses valores, chegaremos a exatamente aos R$ 450,00 que sobrou de nosso salário 

após os pagamentos mensais, mas será que conseguimos gastar apenas esses valores mensalmente em 

cada categoria ?  

E agora vem a grande sacada, você não precisa ficar limitado a exatamente esses valores, pois pode ser que 

você gaste mais que isso com cada item, então, coloque agora quanto você acha que realmente gastará em 

cada categoria. (perceba que o percentual é sempre o mesmo) 

Categoria   %  Gastos - R$ 1.000,00 

Supermercado  40 %         R$ 400,00 

Transporte  30 %         R$ 300,00 

Farmácia  20 %         R$ 200,00 

Lazer   10 %         R$ 100,00 



 
 

É, mas se eu somar R$ 1.000,00 dos meus gastos diversos (nova distribuição), mais R$ 1.750,00 da minha 

lista mensal totalizará R$ 2.750,00 e meu salário é de R$ 2.200,00, ou seja, agora faltam R$ 550,00 para 

fechar o mês, como eu faço para conseguir essa “renda extra” ? 

Em tempo: note que nesse valor que falta de R$ 550,00, está incluso uma “poupança” de R$ 440,00, e eu 

tenho que fazer esse investimento, sem ela eu nunca conseguirei ser um investidor. 

Podemos fazer vários trabalhos para conseguir uma renda extra fora do expediente normal, desde horas 

extras na própria empresa, a trabalhos como garçom ou cozinheiro, aulas particulares, fabricação e vendas 

de artesanato, fabricação e vendas de salgadinhos, doces e bolos, trabalhos manuais, transporte de 

pessoas como uber, moto boy e etc,  tudo isso para fecharmos a conta e até aumentarmos nossa 

poupança.  

Tudo vai depender de nossa criatividade, disposição e foco. 

Dessa forma você já sabe qual deverá ser seu rendimento mensal, seus pagamentos fixos e com o controle 

“Anotando seus gastos” ter uma ideia daqueles gastos variáveis, sem utilização de aplicativos ou controles 

muito apurados. 

Espero que essas dicas te ajudem a melhorar seu planejamento e controle para conquistar sua 

Independência Financeira. 

Um abraço a todos e sejam felizes. 

Wilson Pelinson.  

 

 

 


