
Saúde Financeira, Janeiro 2022

5 atitudes decisivas
para um 2022

financeiramente feliz
 

1. Ativar a visão de curto, médio e longo prazos!
Liste seus objetivos e busque traçar as metas de
curto prazo (até 2 anos), médio prazo: (de 2 a 5
anos) e longo prazo (acima de 5 anos). O
Planejamento para a Realização dos Sonhos irá
auxiliar nesse processo.

2. Gastar menos e economizar mais! 
Procure manter o orçamento equilibrado e faça
ajustes pontuais em suas despesas mensais para
que seu estilo de vida seja compatível com sua
renda mensal.

Já passamos da metade final de janeiro e os desejos da
virada do Ano Novo precisam da tomada de decisão

assertiva em suas escolhas diárias. 
Dicas e orientações para você cuidar melhor da sua

saúde financeira.
FERNANDA BRUM E DENISE ESTRELLA

 
• CURTO PRAZO:

DÍVIDAS E RESERVA
DE EMERGÊNCIA; 

• LONGO PRAZO: 
DE OLHO NO FUTURO E SENDO

 PREVIDENTE!
• MÉDIO PRAZO:

 VIAGEM EM FAMÍLIA;

https://www.soberj.org.br/assets/content/download/ebook_saudefinanceira.pdf


3. Reduzir as dívidas e formar uma Reserva
Financeira podem ser objetivos de curto prazo!
A Covid-19 afetou a nossa vida em diversos
aspectos. Estudos apontam que o impacto foi maior
nas pessoas que não tinham uma reserva de
emergência ou que estavam (ou ficaram) com alto
nível de endividamento. Organize-se para se
proteger das incertezas financeiras no futuro.
Sugestão de valor para a reserva: 6 vezes o valor
dos gastos mensais. Com relação às dívidas, faça
uma relação com as taxas e prazos contratados e
depois monte uma estratégia em família para
reduzi-las. Conte com a nossa expertise!

4. Pesquisar preços e pedir descontos, sempre!
Um simples hábito que faz toda a diferença! Cada
recurso economizado ajudará na realização dos
sonhos de médio prazo, que pode ser uma viagem
em família, a entrada da casa própria ou o negócio
para gerar renda extra. 

5. Pague-se primeiro! 
Ajude o seu cérebro a guardar dinheiro, separando
parte do salário/provento no dia do recebimento e
utilize o débito automático para fazer seus
investimentos. Defina também um percentual para o
objetivo de longo prazo e invista na sua
sustentabilidade e longevidade financeiras. Busque
conhecer mais sobre os planos de previdência
complementar, principalmente as condições da
previdência destinada aos colaboradores do sistema
Firjan: Previndus.

Comprometa-se diariamente com você!  E lembre-se que
podemos te orientar nessa jornada em direção a sua saúde

financeira.


