
#BANRIDICAS

Dicas para sair do buraco 

ou virar milionário



#1 GASTE MENOS 

DO QUE VOCÊ GANHA

O primeiro passo é ter noção do quanto você
ganha – e também do quanto você gasta.

Para descobrir isso, nada melhor do que colocar
tudo no papel. Faça um levantamento de todas
as suas entradas de dinheiro, e depois diminua
desse valor todos os seus gastos.

E aí? Tá gastando e nem sabe onde?
Essa é a oportunidade para saber!

Não se esqueça: cuidar bem da sua grana
é a diferença entre sonhar e atingir seus
objetivos!

Para a
judar ai

nda mais,

separe a
s despesas fixas

das vari
áveis!

O BANRI TEM
Conta Universitária1

Pra você que já está na faculdade, ter uma conta
corrente pode ser uma boa forma de administrar 
a sua grana.

E o melhor: você pode acompanhar todas as
movimentações da conta pela internet, no
Home Banking, ou pelo celular, no Banrisul Digital.



#2 CONTROOOLE-SE!

Comprar é bom, né? Mas será que você
realmente precisa de tudo o que compra?

Não é só porque o preço cabe no
orçamento que você é obrigado a comprar.
Quando ele não cabe, então, nem se fala!

O levantamento de rendas e despesas deve
ser o seu melhor amigo: nunca compre
nada sem consultá-lo e, se comprar, não
deixe de anotar nele o quanto foi gasto.

A regra de ouro é manter o controle!
Experimente fazer o teste de não levar
nada pra casa na hora. Pense melhor para
evitar as compras por impulso.

Aproveite a
s liquidações

com moderação! 

O BANRI TEM
Banricompras

Com o Banricompras,
você pode fazer
compras à vista, a
prazo2 ou pré-datadas2

no próprio cartão da
sua conta corrente.

Cartão de Crédito Universitário3

Com um cartão de crédito
internacional Visa ou
Mastercard, suas compras
viram pontos para trocar por
prêmios ou milhas aéreas pelo
Banriclube de Vantagens!

Podem ser do  
Grêmio ou do Inter!



#3 NÃO ABUSE DO

CHEQUE ESPECIAL

Gastou mais do que devia e acabou usando
o Cheque Especial? Cuidado!

Lembre-se de que o limite do Cheque
Especial não faz parte da sua renda, e só
deve ser usado em último caso. Ele é um
dinheiro que o Banco empresta para você e,
por isso, pode custar caro!

Recorrer ao “limite da conta” sempre que
os gastos ultrapassam seu orçamento não é
uma boa ideia. Quando essa é a única opção,
tente devolver o que usou o mais rápido
possível.

O limite da sua conta  
é para uso eventual!

O BANRI TEM
Limite de Cheque Especial3

Com uma Conta Universitária, você pode ter limites de
Cheque Especial de R$300 sem comprovação de renda.
Comprovando, então, esse valor pode chegar até 
R$10.000!

Já usou todo o limite e não consegue sair do buraco?Passe no Banri e consulte as opções de parcelamento!



#4 PENSE A  

LONGO PRAZO

Como estão os seus planos para conseguir
aquele sonho de consumo? 

Você tem se planejado ou está esperando
que as coisas aconteçam sozinhas?

Uma boa estratégia é separar uma parte
da sua grana todo mês, como se fosse
uma parcela. Consultando seu orçamento
você pode ter uma ideia do quanto é viável
guardar para atingir seus objetivos.

 Nada cai
 do céu

!

O BANRI TEM
Poupança

Pra você que ainda não tem idade para guardar dinheiro
embaixo do colchão, abrir uma poupança pode ser uma
boa ideia. Ela pode ser tradicional - você escolhe quando
e quanto vai depositar - ou programada - todos os
meses, no dia escolhido, o valor sai da sua conta e vai
direto para as suas economias.

CDB, Fundos, Capitalização...que tal dar

uma passadinha no Banri para conhecer

todas as nossas opções de investimentos? 

Despesas mensais

90% 10%

Investimento



#5 NÃO TENHA  

VERGONHA DE  

PEDIR DESCONTO

Tá louco pra comprar mas tá achando caro?

Que tal “chorar” um desconto? Muitas lojas
abatem um valor do preço quando você
vai realizar a compra à vista ou quando é a
última peça. Sem pedir, você nunca vai saber
se poderia ter pago menos!

A regra é não ter vergonha! Mais chato do
que pedir desconto é fazer uma compra que
não cabe no seu orçamento, não é mesmo?

O BANRI TEM
GNC Cinemas5

Comprando à vista com o Banricompras 
ou cartões de crédito Banrisul, suas 
entradas de cinema custam a metade do 
valor. E o melhor: vale até pra sessão 3D, 
em qualquer dia da semana!

+  de    +

?



RESPEITE

SEUS LIMITES!

Ter dinheiro é bom, a gente sabe.
Mas se você não souber usá-lo com
responsabilidade, ele pode se tornar uma
grande dor de cabeça.

Gastar menos do que se ganha, ser
controlado nas compras e programar suas
economias são coisas simples de ser feitas e
que podem fazer uma graaaande diferença.

O segredo de tudo, no final das contas, é
respeitar seus limites. Como saber quais são
eles? Planejando!

E aí, vai dar pra sair do buraco ou virar
milionário?

E O PRINCIPAL:

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

É a estratégia que uma pessoa segue ao longo da vida para atingir 
seusobjetivos que dependem de dinheiro: comprar um carro, fazer a 
viagem dos sonhos, pagar os estudos, etc.

Planejar é agir estrategicamente para realizar os seus sonhos! 



 
1 Para menores de 18 anos, pai, mãe ou responsável legal deverá assinar o contrato de 
abertura de conta.

2 Sujeito à análise de crédito e de acordo com a política comercial do estabelecimento.

3 Sujeito à análise e aprovação cadastral.

4 Para limites acima de R$300, é necessária a comprovação de renda.

5 Promoção não cumulativa, válida para o titular do cartão (PF) e pagamento do 
ingresso com Banricompras à vista.
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SAC: 0800.646.1515 
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