Para ler

Consumir com Responsabilidade

Consumo Responsável
1. Angústia ou ansiedade não são resolvidas no shopping:
Se você está ansioso ou triste e tem um impulso para comprar, saiba
que pode estar preso num processo inconsciente de autoboicote. Isso
mesmo, estamos acostumados a receber mensagens subliminares de que
ficaremos mais felizes comprando coisas. Geralmente, isso não é verdade.
Reflita sobre as razões da ansiedade e da angústia, procure resolver o
foco do problema e não fuja por uma rota que ainda vai endividar você.
Dica prática: se você sabe que não consegue se controlar, deixe o cartão
de crédito em casa.
2. Impressione pela inteligência:
Aparência é importante, pode causar uma boa impressão e abrir algumas
portas, mas para que as portas continuem abertas e para que você
mantenha algo ou alguém que conquistou, a inteligência é determinante.
Principalmente a inteligência financeira. Portanto, invista na aparência,
mas não com o dinheiro da sua independência financeira e não com mais
do que, realmente, é razoável e inteligente gastar.
Dica prática: estabeleça um limite do valor que você gastará mensalmente
em roupas ou equipamentos eletrônicos e jamais o ultrapasse.
3. Amadureça financeiramente:
Se você não sabe exatamente quanto ganha, gasta ou quanto precisa
para ser livre financeiramente está na hora de sair da zona de conforto
atual – desconforto futuro certamente – e construir o seu planejamento
financeiro. Anote seus gastos, utilize uma planilha mensal e, acima de
tudo, guarde pelo menos 10% daquilo que você ganha.
Dica prática: leia, faça um curso, assista palestras e eduque-se
financeiramente.
4. Assuma que a falta é benéfica:
Em vez de passar a vida tentando não se sentir em falta com a aparência,
com os filhos, no trabalho, com amigos, com você mesmo, saiba que a
sensação de falta é benéfica. É ela que faz com que tenhamos vontade
de continuar, prosseguir, progredir, construir projetos, evoluir, acordar
e melhorar. O marketing também descobriu que a falta é um elemento
intrínseco ao ser humano e promove, mais e mais, falsas possibilidades de
acabarmos com a falta através das compras (de roupas, serviços, viagens,
etc.). Mas não é verdade, jamais acabaremos – ainda bem – com a falta.
Portanto, nada de desespero querendo comprar tudo rapidamente e se
endividando.
Dica prática: quando tiver a sensação de vazio e quiser preencher com
alguma coisa, não gaste um centavo nesta empreitada. Reflita sobre o que
pode estar deixando você angustiado e trabalhe nisso.

Aproveite as promoções, mas tenha cuidado.

A promoção pode ser uma boa aliada do orçamento doméstico. Comprar
mercadorias com descontos que podem chegar a 70%, conforme a mídia
anuncia, é um excelente negócio. Qual aplicação garante uma rentabilidade
de 50%, 60% ou 70%?
Mas antes de sair correndo “aproveitando” os descontos é fundamental
saber se os produtos adquiridos são realmente necessários. Quantas
pessoas estão com os armários entulhados de excelentes liquidações?
Quando você compra algo apenas para aproveitar a liquidação, mas que
não estava no seu orçamento, o prejuízo é certo.
Existem algumas pessoas, poucas é verdade, que conseguiram “aguentar”
a vontade de comprar e esperaram pela época da liquidação. Deixaram o
Natal passar e como recompensa vão ganhar uma margem de desconto
maravilhosa. É o prêmio pelo controle. O lucro que obterão com o desconto
poderá ser investido em alguma aplicação financeira. Tal atitude não
pode ser confundida com “pão durismo”. Inteligência financeira pode ser
acompanhada por recompensas monetárias e afetivas. Afinal, quem não
se sente bem em ganhar dinheiro e saber que possui controle emocional
suficiente para aproveitar o melhor momento?
Por outro lado, milhares de pessoas aproveitam o álibi da liquidação para
liquidarem com o próprio bolso. Tornam líquido em poucos minutos a
soma de dinheiro que levaram muitas horas para conquistar, isso tudo em
nome de “aproveitar” o momento.
É muito importante observar que o significado da palavra liquidação é
também “extinção de uma obrigação”. Portanto, fica o alerta: se você está
se sentindo “obrigado” a aproveitar a liquidação é melhor repensar muitas
vezes antes de comprar. Mas se você já estava esperando pela liquidação,
receba seu benefício pela espera e paciência. Você merece se beneficiar.
Inteligência também é conseguir dizer NÃO diante de uma tentação que
em breve passará. E para quem soube planejar, a liquidação pode ser uma
das formas de dar sustentabilidade ao comércio e ao bolso.
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