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Quase tudo o que fazemos e/ou adquirimos

envolve dinheiro.Ao longo da vida, estamos

sujeitos a pagar contas das mais diversas

naturezas. Como lidar sabiamente com essa

situação tão rotineira?Vejamos algumas

considerações a esse respeito.

Uma das bases da boa educação financeira é

ter o hábito de pagar as contas no

vencimento.Assim, você não desperdiça

dinheiro, pagando juros e multas por atrasos.

É importante se organizar em relação às

datas, aos documentos e ao planejamento do

pagamento de contas e faturas.

Avalie a possibilidade de pagar algumas de

suas contas e faturas com o débito

automático na sua conta bancária.A

comodidade do débito automático é

interessante, e pode livrá-lo de pagar juros

por se esquecer de pagar a conta em dia. Mas

tome cuidado ao escolher esse método.Você

deve estar atento para que sua conta-

corrente tenha saldo (recurso) suficiente na

data do débito.

Muitas faturas, tais como de cartão de

crédito ou de concessionárias de serviços

públicos (água, luz, telefone), permitem que

você escolha a data de vencimento. É um

facilitador para a sua organização, pois

permite concentrar todas as faturas em um

mesmo dia ou período do mês. Fica mais fácil

pagar as contas quando o vencimento é mais

1. Pague em dia

2. Débito em conta

3. Datas de vencimento

próximo da data em que você recebe seu

salário ou suas rendas.

Você deve ter um controle de todas as suas

compras parceladas, seja com cartão, carnê ou

cheque, evitando a possibilidade de esquecer

algum pagamento. Evite o excesso de compras

parceladas para não comprometer o controle

de pagamento de suas contas. E lembre-se de

que, enquanto estiver pagando as parcelas, elas

impactam seu orçamento mensal, diminuindo

sua renda disponível.

4. Compra parcelada

Você é o principal responsável pelo
gerenciamento de sua vida financeira.
Não deixe de ter um controle claro e
eficiente de suas contas, para o bem de
suas finanças e para a sua tranquilidade.


