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Fuja do monstro do

Comprar por impulso afeta as finanças pessoais e o meio
ambiente. Saiba como se tornar um consumidor consciente
ALINE LIMA

O Natal está chegando e, com ele, a maratona de compras
de fim de ano. Celular novo, televisão de plasma, iPod...
Opções não faltam. Dinheiro também parece não ser pro-
blema, já que a explosão da oferta de crédito para pessoas

físicas promete ser a salvação do consumidor. Mas pense bem: será
que é mesmo preciso recorrer a empréstimos para encher o saco
do Papai Noel? Mais: será que é necessário encher o saco do Papai

Noel com todas as novidades alar-
deadas pela publicidade? A facilida-
de para conseguir um financiamen-
to, somada a outros estímulos para a
prática do consumismo, tem se mos-
trado uma equação per-
versa. Além de desequi-
librar o orçamento das
famílias, as compras por
impulso agravam a de-
sigualdade social e afe-
tam o meio ambiente.
Não à toa, o consumo
consciente, espécie de
corrente filosófica fi-
nanceira, vem ganhan-
do cada vez mais adep-
tos, no Brasil e no mun-
do. "É preciso que o ci-
dadão consumidor se
transforme em um con-
sumidor cidadão, e isso
inclui o uso consciente
do crédito", afirma Hélio Mattar,
presidente do Instituto Akatu, orga-
nização não-governamental voltada
para o consumo consciente.
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MATTAR, DO AKATU:
"É preciso que o

cidadão consumidor
se transforme em um
consumidor cidadão"

No Brasil, 11,3% do volume de
crédito concedido está, atualmen-
te, inadimplente. Um levantamen-
to feito pela seguradora Cardif re-
velou, ainda, que um em

cada dois
brasileiros
que toma-
ram em-
préstimo em
2005 declarou
ter tido dificulda-
des para pagar suas
prestações. Portanto,
se você não quer fazer
parte desse clube, é
hora de aderir ao uso
consciente do crédito.
O Instituto Akatu aca-
ba de lançar uma carti-
lha para orientá-lo nes-
sa tarefa (www.aka-
tu.org.br). A primeira

providência é nunca incluir no salá-
rio os limites de crédito oferecidos
pelos bancos nem os empréstimos
concedidos por agentes fínancei-



ros. Assim você não es-
tará confundindo dinhei-

ro disponível com dinheiro
que estão tentando lhe alu-
gar. Outra precaução im-
portante é evitar usar o
crédito fácil para não
"perder oportunidades",

justificando, dessa forma,
as compras por impulso.

"Antes de comprar, per-
gunte a si mesmo se

aquela aquisição

pode esperar mais tempo. Na
maioria das vezes, a resposta vai
ser sim", observa Mattar.

Mas se já é difícil para os adul-
tos segurar o ímpeto consumista, o
trabalho parece ainda mais árduo
para os jovens. No mundo intei-
ro, estima-se que US$ l trilhão
em gastos nasça pela demanda
de adolescentes e crianças. No
Brasil, esse valor gira em torno
de R$ 90 bilhões. E a força des-
se segmento não pára de cres-
cer. Em 2000, o índice de crianças
e jovens que influenciam forte-
mente os gastos do orçamento fa-
miliar era de 71%, passando para
82% no ano passado. "Atendendo
ou não aos pedidos, os pais estarão
dando exemplo de como será o
comportamento de consumo desse
jovem no futuro", explica Mattar.
O segredo é ensiná-los a precisar
menos - ou seja, cortar os exces-

sos. A média de tempo em que
os jovens brasileiros cos-
tumam trocar de apare-

lho celular, por exemplo, é
de um ano e oito meses.

Precisa esbanjar tanto?
A motivação para consu-

mir de forma consciente não
deve ser, necessariamente,

uma questão de ordem privada
e orçamentária. Todos os hábitos de
consumo provocam impactos na so-
ciedade e no meio ambiente. Nosso
planeta já não está dando conta de

tudo o que é produzido
consome-se, hoje,

a mais do que a
Terra consegue reno-
var. As conseqüências
são conhecidas: altera-
ções climáticas brus-
cas, enchentes, deserti-
ficação, acúmulo de
lixo, entre outros de-
sastres ambientais.

Portanto, se o problema não for sal-
var o próprio bolso, consumir com
moderação ajudará, pelo menos, a
preservar a vida no planeta.
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