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Professor de Ciências Contábeis da PUC-Campinas 
dá dicas de como se organizar financeiramente

De acordo com a Associação Nacional 
dos Executivos de Finanças, Administração 
e Contabilidade (Anefac), 61% dos bra-
sileiros vão usar o décimo terceiro salário 
para pagamentos de dívidas.  Neste caso, 
o professor orienta a pagar as dívidas que 
têm a maior taxa de juros. 

POR ANA PAULA MOREIRA

Estamos encerrando o ano e as férias 
estão por vir. Antes, porém, teremos 
as comemorações de Natal e Ano 

Novo. Nesta época, é comum as tradicio-
nais trocas de presentes e aproveitar o re-
cebimento do 13º para comprar o produto 
desejado ou realizar a viagem dos sonhos. 
Mas é importante que saibamos controlar 
as finanças pessoais para evitarmos prob-
lemas financeiros ao longo do ano. 
Para o professor da Faculdade de Ciências 
Contábeis da PUC-Campinas, Eli Boro-
chovicius, ao receber o 13º, a pessoa não 
deve apenas pensar em pagar dívidas 
ou adquirir bens. O ideal é investir parte 
do valor que recebeu. “Se a sua saúde fi-
nanceira é estável durante o ano, reserve 
uma parcela do 13º salário para investir. A 
diferença pode ser utilizada para as com-
pras de Natal e Ano Novo. Se o valor for 
insuficiente é porque a festa está superdi-
mensionada. Reduza os custos e faça as 
ceias dentro dos padrões que o seu bolso 
comporte, afinal de contas, o mais impor-
tante é reunir a família e amigos para cel-
ebrar”, explicou o professor.
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Como ficar no azul o ano inteiro

“É importante que 
saibamos controlar as 

finanças pessoais”



Ao receber o 13º o trabalhador deve 
também se organizar financeira-
mente para começar o ano sem 

dívidas. A partir de janeiro, é necessário 
realizar o pagamento de alguns impostos 
como IPVA e IPTU, que geralmente pesam 
no bolso. “Para ficar no azul, a principal 
dica é tomar cuidado com o crédito fácil 
nesta época do ano e a facilidade de se 
encantar com as ofertas que saltam aos 
olhos. Endividar-se com as festas de final 
de ano é um passo para iniciar o ano no 
vermelho. Recomendo que as pessoas de-
finam um limite de valor a ser gasto antes 
de saírem às compras. Ter um “teto” exige 
reflexão e tomada de decisão consciente, 
evitando desperdício e mau uso do dinhei-
ro. Para a definição do valor a ser gasto, 
é importante que considere os custos fixos 
mensais e as variáveis, especialmente os 
sazonais, como o IPVA e IPTU, comuns no 
início dos anos”, conclui o docente. 
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“Para ficar no azul, a 
principal dica é tomar 

cuidado com o 
crédito fácil nesta 

época do ano”

“Como normalmente as taxas de juros do 
mercado são superiores às possibilidades 
de receitas financeiras com investimen-
tos de curto prazo, é aconselhável que se 
utilize o 13º salário para a amortização 
das dívidas e consequentemente para a 
redução dos juros. As dívidas que devem 
ser priorizadas são aquelas que apresen-
tam as maiores taxas. É natural que as 
pessoas busquem quitar as dívidas meno-
res, especialmente aquelas de curto prazo, 
pois causam a falsa sensação de liber-
dade financeira. Além de ser uma decisão 
matematicamente equivocada, ela poten-
cializa a tomada de novos créditos”, afir-
mou Borochovicius.



     Utilize parte do seu 13º sa-
lário para investimentos. As reser-
vas financeiras são importantes 
para suprir momentos emergen-
ciais. A recomendação é que pelo 
menos 30% seja poupado. 

Veja 10 dicas simples que o professor de 
Ciências Contábeis, Eli Borochovicius,

 dá para evitar problemas no mês de Janeiro

     Cuidado com o uso do cartão 
de crédito. Empurrar a dívida é 
uma forma fácil de se livrar do 
problema no curto-prazo, mas 
não significa que ela não exista.
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      Faça um levantamento 
completo do que pretende fazer 
nos eventos comemorativos. 
Planeje bem o número de convi-
dados para evitar gastos exces-
sivos com as ceias.

   Em caso de viagem, faça um 
planejamento completo, incluin-
do despesas com combustível, 
pedágio, estacionamento e ali-
mentação.

    Evite a compra por impulso. 
É uma época do ano em que 
as pessoas normalmente fi-

cam mais abertas aos gastos 

com supérfluos. Questione-se 
quanto a real necessidade de 

aquisição do bem.

      Vendedores são comissio-
nados e bem treinados para 
vender mais. Cuidado com as 
armadilhas do crédito fácil e 
parcelamentos.

      Não ande com muito 
dinheiro e evite abrir a car-
teira recheada em público.

  As distrações são co-
muns no período de 
férias. Ficar atento é 
uma forma de evitar 
dissabores com peque-
nos furtos.

  Negocie suas compras, pois 
as empresas geralmente estão 
mais abertas à concessão de 
descontos para fazer caixa.

   Lembre-se que no 
início do ano, impos-
tos como IPVA e IPTU 
precisam ser pagos. 
Faça esforços para que 
haja uma reserva financeira para 
quitação do imposto à vista, ge-
ralmente o desconto é compen-
satório.
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REVISTA DIGITAL LUMEN
A Revista Lumen é uma publicação digital da Arquidiocese de Campi-
nas - SP. Disponível gratuitamente nas plataformas web online, aplica-
tivo para tablets e download para computadores no portal da Arquidi-
ocese de Campinas. Seu formato, propriamente digital, favorece a 
leitura em telas de computadores e tablets: com tipos e espaçamento 
maiores, imagens tratadas para web e links para recursos multimídia. 
A pequena tiragem impressa serve para fins de arquivo, pesquisa e 
divulgação. 
Acesse e divulgue a Revista Digital Lumen! 

EXPEDIENTE
Arcebispo Metropolitano
Dom Airton José dos Santos
Direção
Padre Rodrigo Catini Flaibam
Editora chefe
Bárbara Beraquet
Mtb 37.454
Jornalista
Wilson Antonio Cassanti
Mtb 32.422
Apoio
Mariana Ignácio
Maristela Domingues
Nathália Trindade
João do Carmo Costa
Arte e design
Bárbara Beraquet

www.arquidiocesecampinas.com
redacao@arquidiocesecampinas.com

Rua Lumen Christi, 02
Jardim das Palmeiras

13092-320
Campinas - SP
(19) 3794.4650

Interatividade
Padre Rodrigo Catini Flaibam
Distribuição Digital
MAGTAB
Tecnologia da Informação


