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Haja equilíbrio
financeiro e emocional
para manter as contas
em dia!
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CRÉDITO CONSCIENTE E
EFICIENTE

Dicas e orientações para você cuidar melhor da sua saúde financeira

FERNANDA BRUM, CFP® E DENISE ESTRELLA, CFP®

Passamos da metade de 2022 e estamos com os olhos arregalados com o aumento de

preços de vários itens de extrema necessidade que compõem a nossa cesta de

consumo.

A inflação, medida pelo índice de preços ao consumidor – IPC-A, já contabiliza um

incremento médio de 4,77% só neste ano e de 10,07% nos últimos 12 meses

(agosto/2021 a julho/2022).

Mais uma vez, precisamos redobrar a atenção em nossas escolhas diárias para não

comprometer o nosso bolso e nos alimentar com dignidade.

O Relatório da Organização das Nações Unidas divulgado este mês apontou o

aumento da insegurança alimentar no mundo, o retorno do Brasil ao “Mapa da

Fome” e destaca ainda as 4 (quatro) causas que vem atuando ao mesmo tempo e em

alguns lugares do mundo: choques armados, choques climáticos, choques

econômicos e choques sanitários.

No caso do Brasil, precisamos ainda acrescentar a essa combinação: o encarecimento

de produtos e serviços básicos e a redução do nível de renda e emprego.



Acreditamos na
escolha do crédito

de forma
consciente para

contribuir com a
gestão das finanças

pessoais e melhorar
de sua saúde

financeira. 
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Esses fatos reunidos têm levado o brasileiro a utilizar linhas de crédito

para comprar produtos de extrema necessidade justamente no período

em que a taxas básica de juros (taxa Selic) seguiu numa trajetória de alta e

atingiu 13,75% ao ano em agosto/2022.

Muitos estão recorrendo às ofertas de crédito fácil para um alívio

imediato e que, no curto prazo, pode até funcionar. Mas no médio e

longo prazos, essa decisão pode comprometer o orçamento por anos.

Pesquisar antes de contratar continua sendo a melhor alternativa. E que

tal ter ajuda do Banco Central? O Bacen acompanha e divulga

semanalmente as taxas de juros praticadas por várias instituições

financeiras. Na semana de 18 a 22/07/2022, as taxas cobradas nas

operações de Cheque Especial variaram entre 18,73% aa. e 160,90% aa.

Traduzindo no seu bolso: entrar no cheque especial com R$1.000,00

com a taxa máxima, resultaria numa dívida de R$2.609,00 após 1 ano.

No caso dos empréstimos consignados, onde o desconto da prestação

mensal direto na folha de pagamento reduz o risco de inadimplência,

você deverá encontrar taxas de juros menores. Isso é bom! mas atenção

aos prazos nessa modalidade, principalmente os mais longos: de 60

meses a até 96 meses.

Destaque especial às recentes medidas aprovadas pelo governo que

visam expandir a margem consignável das seguintes modalidades:

1- Empréstimos consignados do INSS: de 40% para 45%, onde 5% devem

ser utilizados exclusivamente na contratação de cartão de crédito

consignado e 5% com o cartão de crédito consignado benefício;

2- Empréstimos consignados para empregados celetistas, servidores

públicos ativos e inativos, pensionistas, militares e empregados públicos:

40%, onde 5% têm destinação exclusiva para operações com cartões de

crédito consignado e
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3- Criação do empréstimo consignado para quem recebe Auxílio Brasil:

margem de 40% do valor do benefício.

Se você conhece alguém que recebe o Auxílio Brasil, vale alertar que o

recebimento deste benefício está garantido até dezembro/22.

Além disso, este empréstimo pode sair bem salgado no futuro, pois dos

R$ 600,00 do benefício, haverá possibilidade de comprometer até R$

240,00 com a parcela mensal do empréstimo consignado, sobrando

apenas R$ 360,00 no bolso.

Portanto, além de ampliar a obtenção de crédito para reorganização

financeira, essas medidas ampliam o endividamento das pessoas.

Quer saber mais? Entre em contato conosco pelo aplicativo da

Soberj ou através das redes sociais: 

 

 @fernandabrummarquescfp e @eudeniseestrella.

https://www.instagram.com/fernandabrummarquescfp/
https://www.instagram.com/eudeniseestrella/

