SONHOS PROSPERAM
COM A COOPERATA

A COOPERATA
convida você a participar de uma
viagem nestas páginas a fim de desvendar o
SEGREDO das pessoas que realizam seus
sonhos, que planejam o futuro de forma
consciente e, principalmente, que vivem
com paz e tranquilidade
financeira.

Meu nome é Gabriela e gostaria
de compartilhar como foi para
mim e para a minha família
aprender sobre educação
financeira para realizar sonhos.

Tudo começou quando eu assisti a uma
palestra da COOPERATA. Aquela oportunidade
me fez pensar o quanto é importante ter
sonhos, segurança familiar, tranquilidade
financeira e, principalmente, realizá-los.

EDUCAÇÃO E
GESTÃO FINANCEIRA

Aquilo me fez refletir e
resolvi fazer meu orçamento
pessoal.

FoCO

reduzir
PLANILHAS

manter
Metas

Controles

Quatro semanas depois...
Adivinha? Já havia economizado
quase 20% de tudo o que gastava.

Chamei meu marido para
falarmos sobre as despesas de
casa e, com algumas ideias que
surgiram, ...

decidimos montar um
plano para economizarmos
ainda mais.

Lista:
- Dia de mercado com lista;
- Levar marmita para o
trabalho;
- Reduzir o consumo de
energia;
- Começar a fazer pesquisa de
preços;
- Criar uma reserva financeira.

Plano

Mãos à obra!

Mesmo com pouca habilidade,
João conversou com nossos filhos
sobre a importância de se fazer
um controle dos gastos.

Pedro estava em busca do primeiro
emprego, então perguntei a ele:
Pedro, qual será o primeiro sonho que
você quer realizar?

Caroline, no auge de seus 15 anos,
é pura emoção. Gosta de internet,
de estudar, de passear, mas
também já tem seus sonhos...

Enquanto conversávamos sobre o futuro e as
prioridades de cada um, encontramos um
sonho comum: uma viagem para o interior
de Minas Gerais, visitar a casa dos avôs.

As crianças começaram a ajudar nas
tarefas de casa economizando água
e luz, fazendo listas para o
supermercado, pesquisando preços
e oportunidades na internet.

off%

João, ao realizar seu
diagnóstico, também
notou que precisava
reduzir suas dívidas.

dívidas

Ele conversou com alguns amigos, Um deles sugeriu o controle
do seu orçamento em planilhas e O outro indicou livros.
Metas

Este é o primeiro passo
para criar prosperidade
financeira.

PLANILHAS

João começou a ler o livro e se imaginou conversando com o Dinheiro.

!!!???

... preciso colocar
tudo isso em
prática!

imaginando...
Claro, mas como?

Você quer sair
das dívidas?

O primeiro passo é
pensar sobre os seus
sonhos e metas.

PLANEJE sonhos de Curto, Médio ou Longo prazos.

acima de 5 anos.
até 1 ano

ATÉ 5 ANOS

Sonhar é bom, mas
tem que ser de
forma planejada.
Comece anotando
seus gastos por 30
dias.

É POSSÍVEL REDUZIR AS DESPESAS EM ATÉ 30% SEM TER PERDA DE QUALIDADE DE VIDA.
Faça listas de compras
Reduza o tempo do banho
Dê ou pegue carona coletiva
Tire equipamentos das tomadas
Evite comer fora de casa
Pesquise pelos melhores preços

Classifique suas despesas
em: FIXAS, VARIÁVEIS,
EXTRAS OU ADICIONAIS.

?

quanto mais PLANEJAMOS, MAIS resultados temos.
É importante que toda a família
participe do planejamento
financeiro, inclusive as crianças.

Cooperar é
preciso.

Troque juros maiores por menores
Evite compras desnecessárias

Agora é tempo
de ação!

Antes de negociar, saiba o quanto pode
pagar
Deixe o orçamento familiar equilibrado
Não faça novas dívidas até pagar o que
já foi comprado

Está animado para seguir?
Converse regularmente com
sua família para manter os
resultados.

Para os imprevistos, basta manter a
disciplina, ter uma reserva financeira e,
quem sabe, até mesmo a família buscar
um renda extra.

Você pode chamar também de “colchão financeiro”!
Seria um valor equivalente a seis meses do seu padrão
de vida, reservado para imprevistos. Imagine que por
algum tempo fique sem a renda atual e para manter
todas as contas de casa em dia precise de R$ 1.000,00.
Você multiplicará esse valor R$ 1.000,00 x 6, e sua
reserva deverá ser equivalente a R$ 6.000,00.

É hora de irmos à COOPERATA,
pois quero começar a
transformar nossos sonhos em
realidade!

Que bom que
decidimos prosperar
juntos!

Reserva
financeira?

Chegamos lá e fomos atendidos prontamente com opções
de crédito e refinanciamento. Além disso, descobrimos
que no site www.cooperata.coop.br, há conteúdo
gratuito sobre Educação Financeira.

Resultado

comunicação

Ideia

Como é gratificante
trabalharmos pelos nossos
sonhos, não é família?
Sim!

Processo

... e em pouco tempo, com
organização e planejamento,
acredite, conseguimos fazer
aquela viagem em família!

O mais importante é que, com essa experiência,
aprendemos que independentemente do salário
que ganhamos, é possível termos uma reserva
financeira e realizarmos nossos sonhos de curto,
médio e longo prazo. Só precisamos de
planejamento e organização!

Você conhece a COOPERATA?
Somos uma Instituição Financeira sem fins lucrativos, fiscalizada
pelo Banco Central do Brasil.
A Cooperata possui associados espalhados por todo o país e presta
serviços de natureza econômica, social e educativa.
Nossa missão é atender às necessidades financeiras dos associados,
oferecendo empréstimos facilitados com juros baixos, condições
especiais de pagamento, parcerias com descontos exclusivos, além
de uma ótima rentabilidade sobre o capital investido.
Para mais informações, acesse nosso site:
www.cooperata.coop.br

Cooperata, uma cooperativa feita especialmente para você!

