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COVID-19

Com isso,  o mundo começaria a sentir  os
impactos na economia e na saúde pública.

 
Com relação à economia os maiores
impactos foram sentidos na bolsa de
valores e preços de commodities
brasileiras, redução do crescimento do
PIB, aumento do dólar, redução dos lucros
das empresas devido ao isolamento social
com fechamentos de lojas e do comércio.

 

O novo coronavírus começou a apresentar
casos na China, mais precisamente em
dezembro de 2019, chegando ao Brasil
em fevereiro de 2020.
 
Por seu alto potencial de contágio,
rapidamente mais casos foram surgindo
por diversos países, o que fez a OMS
declarar a doença como Pandemia.

 
H I S T Ó R I C O



 

 
 

 
O vírus impactou diretamente nas cadeias de
produção e dia a dia das empresas,
estabelecimentos, e na logística de produção.
 
Casos de oscilações no preços dos produtos
podem ser mais frequentes, sem falar no
impacto nos empregos.
 
Por isso, é importante que você lide com suas
finanças num modo "guerra" e tente poupar o
máximo possível e cortar gastos
desnecessários.

A IMPORTÂNCIA DO
PLANEJAMENTO FINANCEIRO

DURANTE A PANDEMIA
 
 



 

 
 

 
Com o cenário econômico conturbado, todas
as suas consequências acabam refletindo
diretamente na vida e na sua formação
acadêmica.
 
Para quem está com o saldo no vermelho e as
operações em risco,  é hora de entender como
sair da crise financeira. 
 
Mesmo na crise, existem diversas formas de
você organizar sua vida financeira. 
 
Desse modo, um dos principais motivos pelos
quais é importante realizar um planejamento
financeiro é conseguir enxergar todas as
movimentações financeiras do seu dia a dia.  
 
Aprender a administrar as suas receitas de
maneira mais eficiente e compreender quantos
recursos serão necessários para pagar os seus
custos fixos e variáveis, verificar os gastos que
podem ser reduzidos e eliminados é
fundamental para superar essa fase.

COMO SUPERAR A CRISE
FINANCEIRA.

 
 



A  ESCALADA DO 
SUCESSO FINANCEIRO

 

SAIBA PARA ONDE ESTÁ INDO O SEU
DINHEIRO
 

REALIZE UM CORTE DE GASTOS
 

TROQUE AS DÍVIDAS CARAS PELAS
BARATAS
 

 

SE ADAPTE AO SEU NOVO
ESTILO DE VIDA



 

Saiba para
onde está indo
o seu dinheiro

Para manter a estabilidade e as finanças em dia é
essencial que você faça o controle das suas finanças.
Sem isso, você pode correr o grande risco de  esquecer
de pagar algumas contas, gastar mais do que pode e,
consequentemente, ter muito prejuízos.
 
Crie o hábito de anotar suas despesas, sejam em
planilhas, planner ou cadernos.  Ao saber quais são seus
principais gastos e, principalmente, aqueles que são
essenciais e os que não são, você pode estipular quanto
pode gastar em cada categoria do seu orçamento. 
 
Desta forma, você começa a ter consciência das suas
despesas e consegue diminuir as chances de estourar
seu orçamento com gastos surpérfluos.
 
 

Controle Financeiro



 

Saiba para
onde está indo
o seu dinheiro
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Controle Financeiro

Liste quais são suas despesas 
e classifique. 
 
Exemplo:



 

Realize um corte de gastos

Defina quais despesas serão as suas
prioridades.
 
Feito o controle finaceiro, o passo agora é
reduzir as suas despesas, verifique quais
gastos podem ser eliminados ou
diminuídos. 
 
Após isso, você precisa definir suas
prioridades financeiras, sejam elas dívidas
ou investimentos.
 
Esse dinheiro economizado deve ser
direcionado para pagamentos de dívidas,
aquisição de algum bem, um investimento
ou, até mesmo, para uma poupança.
 
          Será que consegue cortar algumas despesas não           
essenciais? 
           Ou comprar algo mais barato de uma outra
marca?

 

Mapeamento para entender
onde está seu dinheiro



 

Troque as dívidas
caras pelas baratas

As dívidas tiram o sono de qualquer pessoa,
principalmente se elas são oriundas do cartão de crédito ou
do cheque especial. Os juros são altíssimos e podem fazer
com que a dívida se torne impagável em pouco tempo — a
famosa bola de neve.
 
Para solucionar o problema, é importante que você, além
de negociar com credores, troque as suas dívidas caras
pelas baratas.
 
No caso das dívidas do cartão de crédito ou do cheque
especial, por exemplo, você pode optar por adquirir uma
linha de crédito que tenha juros mais baixos para poder
quitar as suas obrigações que possuem juros mais altos.
 
Outro cuidado importante em relação ao cartão de crédito
é buscar quitar sempre o valor total da fatura, evitando o
pagamento mínimo. Uma forma de se ter maior controle
sobre os gastos com cartão é colocar cada valor gasto
dessa forma em uma poupança. 
 

Atenção aos juros



 

Troque as dívidas
caras pelas baratas

Assim, você garante que terá dinheiro
suficiente para quitar a fatura no mês
seguinte.
 
Não consegue manter o controle?
Considere, então, aposentar o cartão de
crédito ou usá-lo apenas para gastos
específicos.
 
Dessa forma, fica mais fácil se disciplinar
para gastar apenas o que pode. Nesse
sentido, pode ser uma boa ideia também
cancelar o cheque especial para, assim,
parar de usá-lo como extensão da sua
renda mensal.
 

Atenção aos juros



 

Se adapte ao seu novo
estilo de vida

Desapegar do antigo estilo de vida não é fácil, mas
é necessário. Essa tarefa pode ser mais fácil se
você analisar todas as suas despesas. 
 
 
O primeiro passo é conversar com sua família e
explicar porque determinados gastos serão
diminuídos ou substituídos por atividades mais
baratas.
 
Lembrando que não é preciso abrir totalmente mão
do lazer pra sair da crise financeira. O segredo é
trocar hábitos caros por outros que sejam mais em
conta, igualmente divertidos.
 
Vou te dar dicas: 
 
Substituir o cinema de final de semana por um
filme em casa. 
Almoço de final de semana, pode ser substituído
por um piquenique no parque ou na praia, que são
tão divertidos quanto, mas muito mais baratos.
 
 

Desapego é necessário



Para sair da crise financeira, ter metas para suas
despesas é extramamente importante. 
 
Na prática, isso quer dizer colocar no papel onde se
deseja chegar em curto, médio e longo prazo.
 
Você pode, por exemplo, querer ter uma aposentadoria
segura daqui a 30 anos ou, em cinco anos, dar entrada
em um apartamento.
 
Caso você queira se aposentar em 30 anos, estipule
quanto precisa poupar até lá, quais são os melhores
investimentos para colocar seu dinheiro, em que áreas
você precisa cortar gastos para alcançar essa prioridade
financeira e, até mesmo, quanto precisa fazer como
autônomo para atingir o objetivo.
 
 
 

 

Trace objetivos
financeiros

Mantenha a situação sob
controle

Por último e não menos importante1!!

O
bjetivos definidos, é hora de desdobrá-los em

 m
etas possíveis de serem

 realizadas.



 Entenda que as crises são cíclicas, ou seja, vão e vem. 
 Se você se planejar não terá motivos para desespero!
 
Quando a economia vai mal, governo, empresas e famílias
precisam se reformular para passar por essa turbulência. Sem
dúvida, toda crise oferece muito aprendizado. 
 
Uma vez que você supera um momento desse tipo, é importante
agregar à rotina normal os bons hábitos adquiridos ao longo da
crise, principalmente, no que diz respeito às finanças pessoais.
 
Crie o hábito de poupar economias para reserva de emergência! 
      (É A IDEIA CHAVE DESSE E-BOOK, COLOQUE ELA NA SUA CABEÇA).

 
Siga nossas dicas e veja que, além de sair da crise financeira,
atuando de forma preventiva, você não sofrerá tanto os efeitos dos
percalços econômicos.
 
 
Depois que você aprender a reservar, vamos te ensinar a investir
num módulo dois desse e-book, se prepare!

 

Promova a própria saúde
financeira

Mantenha a situação sob
controle



 
 
Tanto a fase da graduação quando da residência
exigem muito esforço mental e financeiro dos
estudantes e residentes de medicina.
 
Essas etapas representam um grande desafio
quando o assunto é ter uma renda e dinheiro para
continuar a formação.
 
A dificuldade de conseguir dinheiro emprestado
com segurança, rapidez e transparência podem te
afastar de uma boa solução para esse problema,
porém, é tentando auxiliar você que  existe a
Mesada UP. 
 
 
 
A Mesada UP é um empréstimo 100% online, sem
comprovação de renda e sem garantia. Feito
exclusivamente para estudantes de medicina ou
residentes que estão precisando de dinheiro ou
necessitam complementar a renda sem precisar
tirar o foco dos estudos.

 

E quando você está na graduação e
precisa de dinheiro para ajudar a
equilibrar as contas?

Quando você precisa de dinheiro
sem  juros abusivos.

Mesada UP



 
 
 
 
 
 
Estudante de medicina: você precisa estar a até 18
meses de se formar e matriculado em uma
universidade brasileira. Residente de medicina:
você precisa estar fazendo residência no Brasil.

 

E quando você está na graduação e
precisa de dinheiro para ajudar a
equilibrar as contas?

Qual o juros da Mesada ?

 
 
 
 
 
Para você entender a taxa de juros da mesada,
você precisa estar ciente das taxas de juros mais
comuns praticadas no Brasil, são elas: as taxas do
cartão de crédito, cheque especial, empréstimo. 

Quando você precisa de dinheiro
sem  juros abusivos.

Quem pode solicitar ?



 
 
 
 
 
 
A resposta é SIM! A maioria dos estudantes que
solicitaram a Mesada UP inclusive adiantam as
parcelas de pagamento. Pagando em menos
parcelas do que oferecemos e quitando a dívida
com tranquilidade!

 

E quando você está na graduação e
precisa de dinheiro para ajudar a
equilibrar as contas?

Como conseguir a Mesada ? 
 
Basta acessar o link da Mesada UP e se cadastrar,
todo o processo é 100% online.

Quando você precisa de dinheiro
sem  juros abusivos.

Vou conseguir pagar a mesada
depois que me formar ?

https://www.sanarup.com/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_link&utm_campaign=sanarmed&utm_term=sanarup-cont

