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O Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito
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06- Fazendo pequenas despesas
Grande e pequeno são palavras perigosas porque são facilmente intercambiáveis. 

Algo considerado grande pode passar a ser visto como pequeno e vice-versa, basta mudarmos
os elementos de comparação. Exemplo: podemos reclamar da mensalidade escolar de nossos
filhos e gastar, ao longo do mês, praticamente o mesmo valor com despesinhas que fazemos
por impulso ou falta de planejamento: bebidas, queijos e frios comprados na padaria; revistas e
jornais que apenas folheamos; CDs que não vamos ouvir; uso de táxis quando o Metrô ou ônibus
estão logo ali etc. Lembranças que compramos para os filhos durante viagens a trabalho e
que eles, no fundo, não curtem. Qual o valor do que é essencial? Qual o valor das muitas
“pequenas despesas”?  
Portanto, faça as contas antes de dizer que uma despesa é pequena. Habitue-se a somar este
tipo de gasto ao longo de um mês e a comparar o total com as contas de água, luz, gás e
telefone. Compare a soma de um ano com o valor de seu salário. 
Compare sempre e de muitos modos; quando o assunto é dinheiro, comparar é preciso.
Feitas as contas é bem provável que você volte a prestigiar um esquecido ditado popular:
“de grão em grão a galinha enche o papo”. Ele define um jeito de lidar com o dinheiro
sempre pelo prisma da poupança. 
O ditado caiu em desuso por vários motivos, mas o principal é que ele foi substituído por um
outro: “só se vive uma vez”. Trata-se de um novo prisma que foca o prazer e, conseqüentemente,
estabelece o hábito de gastarmos o que temos e o que não temos para atender os desejos
do momento. 
Aqui surge um outro tema importante: o hábito. O hábito é um comportamento que se repete.
Como o colesterol, existem hábitos bons: escovar bem os dentes, se alimentar corretamente,
caminhar, poupar. E existem hábitos maus: andar com mais dinheiro do que o necessário na
carteira; passear nos shoppings com os cartões de crédito ou ir ao supermercado sem uma
lista bem definida das compras. 
Um hábito é benévolo quando nos torna pessoas mais determinadas, e é nocivo quando nos
torna compulsivos e imediatistas. 

O imediatismo é o maior inimigo de um orçamento justamente porque ao defender os
interesses da hora ele nos desvia dos planos e nos torna inquietos gastadores. O imediatismo
nos torna pessoas mimadas e cheias de boas razões para gastar compulsivamente. 

A determinação faz o movimento contrário e desenvolve as habilidades necessárias para
a gestão de si mesmo: autocontrole, paciência  e clareza de propósitos.

Você sabia? 
• Em 2003, as famílias brasileiras gastaram R$ 495 milhões no item “fumo”, segundo a pesquisa

de orçamento familiar do IBGE. Já em “periódicos, livros e revistas” o valor foi de apenas
R$ 282 milhões. 

• Gastos aparentemente insignificantes podem fazer muita diferença ao longo do tempo: uma
pessoa que fuma três maços de cigarros por semana (R$ 2,50 cada) além de prejudicar sua saúde
e a das pessoas que convivem com ela, gasta por semana R$ 7,50 . Se ao invés de queimar
este dinheiro ela o aplicasse na poupança, teria R$ 446,00 ao final de um ano, o suficiente para
comprar, por exemplo, 20 CDs (originais) ou um eletrodoméstico como TV, geladeira ou fogão.

• Que pequenos gastos você costuma fazer sem pensar, e que usos melhores você teria para
esse dinheiro?

• Segundo pesquisa da Associação Comercial de São Paulo citada no site da “Você S/A”, 16% dos
entrevistados ficaram inadimplentes por “se descontrolar nos gastos”. As outras duas causas mais
importantes foram a “perda do emprego” (46%) e “ter sido fiador ou avalista” (18%).

AQUI VOCÊ
ENCONTRA

• Quando é essencial
comprar.

• O peso das
pequenas despesas
no orçamento.

• Medidas para
evitar gastos
desnecessários.

• O maior inimigo
de um orçamento.
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• E é nas compras que reside o maior índice de inadimplência: entre os entrevistados, 63% dos
inadimplentes devem a alguma loja, 13% devem a bancos e 12% a emissores de cartão de crédito. 
FONTE: pesquisa realizada em setembro de 2005 pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal citada em
(http://vocesa.abril.uol.com.br/edi5/dinheiro.html)

• 10,6% dos brasileiros se tornam inadimplentes simplesmente porque gastam mais do que podem.
30% da população fica endividada com supérfluos. 
FONTE: Andif - Associação Nacional dos Devedores de Instituições Financeiras.

Dicas
• Cuidado com as oportunidades e “promoções” que fazem você gastar o que não planejava (ou precisava) comprando

algo só porque está barato ou na liquidação
• Cuidado com coisas que custam barato, mas não duram nada: produtos com prazo de validade “quase vencido”, roupas

que vão sair de moda ou de má qualidade, móveis de 2ª linha etc.
• Para tentar controlar seus gastos deixe os cartões de crédito, talões de cheque e leve pouco dinheiro ao sair de casa. 
• Pondere se o produto que quer adquirir está dentro de seu orçamento e se realmente precisa dele. 
• Antes de realizar uma compra, pensar dois ou três dias e evitar ao máximo decidir por impulso.

(http://www.idec.org.br/noticia.asp?id=516)

Iceberg da Percepção
“Isto custa pouco, ou quase nada”.

• “Que sentido faz comprar uma coisa de que não preciso?”
• Comprar algo “porque é baratinho” só piora sua vida: além de perder dinheiro, você produz mais

lixo! (ou engorda à toa, se for comida...)
• Comprar por impulso pode ser sintoma de ansiedade excessiva: como anda sua vida?
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