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Saúde 
Financeira
A Vallora ajuda você a ter 
controle do seu dinheiro!



Somos parceiros da sua empresa para cuidar da saúde 
financeira de todos os colaboradores. 

Acreditamos que quanto mais a empresa valorizar as 
pessoas, mais as pessoas irão impulsionar a 
empresa. Por isso somos uma organização 
brasileira especializada em benefícios para 
empresas privadas. 

Já é comprovado* que colaboradores com 
problemas financeiros são menos 
produtivos no trabalho, então uma 
forma de valorizar o colaborador é 
ajudá-lo a controlar o orçamento 
doméstico e mais do que isso, a 
realizar sonhos que antes 
pareciam impossíveis. Uma das 
formas de alcançar isso é através 
do crédito consignado que agora 
está disponível para todos os 
colaboradores da sua empresa.

Leia nosso ebook, acesse nosso 
site e redes sociais e entenda tudo 
que a Vallora pode fazer por você.

Prazer, 
somos a 
Vallora! 

*Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic) – agosto de 2020



E por 
onde 
eu 
começo?



Salário líquido (valor que geralmente cai na sua 
conta); salário líquido de seu/sua companheiro(a); 
outros ganhos que são frequentes todos os meses 
como vale alimentação por exemplo.

Tudo que sua família gastar ao longo do mês precisa 
ser anotado, independente de ter pago com dinhei-
ro, cartão de crédito, débito, vale alimentação, entre 
outros. 
Mas estas despesas precisam ser divididas em duas 
categoriais: Despesas fixas (mesmo ou quase o 
mesmo valor todos os meses) e Despesas variáveis 
(tem todos os meses mas o valor varia)

Some todos os ganhos e diminua todas as despesas. 
O resultado é o seu saldo. Ele precisa ser sempre 
positivo. Se o resultado for negativo significa que 
algumas das despesas precisam ser cortadas ou sua 
família precisará de uma renda extra, alguma das 
duas coisas precisam ser feitas, e urgente!

O primeiro passo é saber o seu orçamento 
familiar, pra isso precisamos colocar tudo 
no papel:

1   Some todos os seus ganhos

2   Anote todas as suas despesas do mês

3   Faça o cálculo



Planilha de 
orçamento
familiar



Abaixo você encontra um modelo de planilha para você começar a fazer 

seu orçamento doméstico. Pra você dar continuidade e fazer este controle 

todos os meses, disponibilizamos a planilha para você ter em seu 

computador ou no próprio celular. 

Você no 
controle de 
suas finanças!

 

RECEITAS R$
Salário líquido (descontar INSS e IR)
Extras (bicos, pensões, etc.)
INVESTIMENTOS R$
Poupança/Fundos
DESPESAS R$  
Financiamento da casa própria
Prestações (carro, seguro, plano de saúde, escola)
Contas (aluguel, condomínio, água, luz, telefone, gás, internet)
Alimentação (supermercado, feira, açougue, padaria)
Transporte (despesa com ônibus, metrô ou combustível)

Serviços domésticos (consertos, manutenção, etc)
Animais domésticos (ração, veterinário, etc)
Despesa com roupas, calçados e acessórios (pessoal / para os filhos)
Lazer (cinemas, restaurantes, passeios, viagens curtas, etc)
Caridade / Dízimo
Pensão Judicial / Outras obrigações
Remédio
Presentes
Cartão de crédito / Empréstimos
Imprevistos
Impostos
Outros

SALDO TOTAL R$



Como 
anda sua 
saúde 
financeira? 

Entenda como anda o seu uso do dinheiro. 

Responda as perguntas e ao final some os 

valores em amarelo indicado em cada uma 

de suas respostas. 

Faça o teste e descubra!



1. Você tem controle de todos os gastos do mês?

2. Quando chega o final do mês, sobra dinheiro? 

a) Controlo tudo até 
o café na padaria

b) Controlo os grandes gastos c) Não controlo

a) Sempre sobra b) Nem sempre sobra c) Falta

3. Você paga todas as suas contas em dia?

a) Pago sempre em dia b) Atraso de vez em quando c) Atraso quase todo mês

a) Confiro sempre b) As vezes confiro c) Não confiro nunca

4. Você costuma conferir o extrato da sua conta no banco e do cartão de crédito?

5. Você ja fez uso do limite de cheque especial?

a) Utilizei uma vez b) Utilizo de vez em quando c) Utilizo todo mês

6. Você tem alguma dívida?

a) Não tenho c) Não seib) Tenho

7. Tem o hábito de pesquisar os preços antes de fazer alguma compra?

c) Nuncab) Às vezes

8. Prefere pagar à vista e ganhar algum desconto no preço?

b) Às vezesa) Sempre c) Não

a) Sempre

9. Você soma as prestações que já tem que pagar todo mês antes de fazer uma nova 
prestação ou de usar o cartão de crédito?

c) Nunca somob) Nem sempre somoa) Sempre somo

10. Quando quer fazer uma nova compra, como uma geladeira, você costuma:
a) Poupar até ter o valor 
necessário 

b) Fazer um carnê dentro 
do seu orçamento

c) Usar o cheque especial

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

Confira o resultado do seu teste. 

0 - 10   Fique atento! Faça controle de seus gastos para não se perder nas contas. 
E se precisar de ajuda, fale com a Vallora. 

11 - 20   Cuidado nunca é demais! Anote tudo que você gasta e o que ganha. 
Você consegue planejar melhor seu futuro desta maneira. 

21 - 30   Continue assim! É muito importante fazer acompanhamento
de todos os gatos para poupar e realizar seus sonhos.  

*teste inspirado na cartilha de orçamento doméstico Boa Vista 
disponível em www.consumidorpositivo.com.br



Se você, assim como a Vallora, acredita que é importante 

melhorar sua saúde financeira, uma das formas mais 

simples e impactantes de começar é trocando suas dívidas 

com os juros alto por outras dívidas com os juros baixos.

 

Por exemplo: quando você não paga o valor da fatura 

completa do seu cartão de crédito o valor faltante entra no 

que chamamos de rotativo e os juros são absurdos. Trocar a 

sua dívida do rotativo do cartão de crédito pelo crédito 

consignado da Vallora por exemplo, significa dizer que você 

de cara diminui os juros da sua dívida em 90%, dá pra 

acreditar? E não é só com o cartão de crédito, isso ocorre 

para muitas outras dívidas que você possui. Veja outros 

exemplos abaixo

A forma 
mais fácil
de melhorar 
sua saúde
financeira



*Números do Banco Central (Outubro/2020)

39%

317,48%
Cartão de Crédito Rotativo

CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO

148,62%

a.a.

a.a.

a.a.

a.a.

Cartão de Crédito Parcelado 

112,91%
Cheque Especial

Você sabia que o benefício
do Crédito Consignado é uma 
ótima alternativa para sair 
do endividamento

?

Confira o comparativo das taxas de juros ao ano de outras 
modalidades em relação ao Crédito Consignado que você
tem direito aqui na sua empresa.



Ocasionaria um parcelamento automático de 24x deste valor restante, com juros 
de 9% em média ao mês aproximadamente.

Valor
da dívida

*Parcela 
da dívida

Juros 
por mês

R$ 2.700,00

Você vai gastar ao final dos 24 meses R$ 3.389,24 a menos.

Meses de 
parcelamento

Total Gasto com 
esta dívida

9,87% R$ 297,57 24 R$ 7.141,70

Valor do Crédito
Consignado

Juros 
por mês*

R$ R$ 2.700,00

Parcela do 
empréstimo

Meses de 
parcelamento

Total Gasto 
com esta dívida

2,82%** R$ 156,35 24 R$ 3.752,46

OPÇÃO 02 

OPÇÃO 01

PAGAR R$300,00 DA FATURA, FALTANDO PAGAR 2.700,00

PAGAR A FATURA COM O CRÉDITO CONSIGNADO VALLORA

*valor médio do empréstimo consignado privado, podendo variar conforme CPF  

**Não considerando IOF e TAC

*Juros do cartão de crédito é do tipo juros composto

Cartão de Crédito 
Exemplo prático
Veja o exemplo de uma fatura do cartão de crédito no valor total de R$3.000,00 
e imaginando que no dia do vencimento você possua somente R$300,00 
para pagar esta dívida. Apresentamos 02 opções:

Economia sobre a opção 01 R$ 3.389,24



A Vallora é parceira da sua empresa, e você 
colaborador tem acesso ao benefício do Crédito 
Consignado com as melhores taxas de juros do 
mercado e condições especiais.

Organize sua vida financeira
com este grande benefício aqui 
na sua empresa. 
Com o Crédito Consignado, 
você pode mais!

Taxas de juros especiais

Crédito pré-aprovado
para negativados

Descontado em
folha de pagamento

Entre em contato
e faça uma simulação!

crédito

11 94171 6396

48 3374 0333



Fazer dívidas é fácil, mas lembre-se 
sempre de que um dia, você terá de 
pagá-las.

O cartão de crédito precisa de uma 
atenção especial. Quando não pago, 
facilmente vira uma “bola de neve”, sem 
contar que é uma das despesas com as 
maiores taxas de juros quando atrasado 
ou parcelado.

Planeje seus sonhos. Saiba quanto custa 
por mês adquirir o que você deseja e 
encaixe em seu orçamento, mas 
lembre-se: toda conquista requer 
sacrifícios, e provavelmente você terá 
que abrir mão de alguma outra coisa 
para realizar seu sonho.

Faça as contas em família. Importante 
que todos participem e conheçam bem 
onde podem gastar e onde precisam 
economizar.

DICAS RÁPIDAS



Siga a Vallora 
nas redes para ter 
mais conteúdo sobre 
educação financeira.

vallora.me

vallora.me

vallora

Visite nosso site:

.me

www.



Seu grande valor está nas pessoas.


