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A repórter passou um mês consumindo apenas o essencial. E descobriu que é possível, sim, 
economizar quando se deseja comprar coisas maiores (como um futuro melhor, por exemplo)  
 
Há cinco anos tento controlar um pouco meu consumismo. Nunca tive problemas muito sérios 
por comprar em excesso, mas adquiri muita coisa de que não precisava e que não tinha onde 
guardar. Ainda por cima, tenho a desconfortável sensação de que desperdicei recursos que 
poderiam ter sido mais bem aplicados para garantir minha aposentadoria, por exemplo (ou 
para comprar o apartamento dos meus sonhos, ou até para encorpar a poupança que irá fi 
nanciar a educação da minha fi lha). Ao mesmo tempo em que exercitava a prudência, me 
“compensava” com presentes de tempos em tempos. Nos domingos chuvosos costumava ir ao 
shopping e muitas vezes comprava por impulso coisas de que eu nem estava precisando.  
 
Parei para pensar em minha relação de consumo em 2002, quando viajei ao Rio de Janeiro 
para descansar - e acabei passando dez horas dentro de um shopping center. Sim, as praias e 
calçadões, centros culturais e deslumbrantes passeios cariocas estavam à minha disposição, 
mas eu resolvi me enfurnar entre corredores de mármore e vitrines chamativas, todas 
oferecendo suas maravilhas e seus produtos. Só o sotaque dos atendentes denunciava a 
Cidade Maravilhosa. De resto, poderia estar em São Paulo, Belo Horizonte ou Porto Alegre - 
afinal, nada mais globalizado que um desses centros de compras. Estourei o limite do cartão 
de crédito, coisa que nunca havia feito. Parecia que eu estava cruzando um fronteira: de 
consumidora a consumista. E quer saber? Passada a euforia de todas aquelas aquisições, nada 
daquilo me fez sentir melhor. Busquei a felicidade no fundo de uma sacola, mas percebi que 
ela não estava ali.  
 
Esse talvez seja o sentimento de muita gente. Passada a excitação das compras de Natal, no 
fim de 2006, muitos consumidores brasileiros estão caindo na real e percebendo que terão 
longos meses de carnês e cartão de crédito para saldar. Assim, perdem o fôlego para pensar 
em compras maiores ou mais importantes e para planejar. Esse círculo vicioso de compras e 
longas prestações faz muita gente abdicar de seus sonhos.  
 
Promessa é dívida 
Então fiz o que deveria ser feito numa situação dessas: prometi a mim mesma nunca mais ser 
uma consumista desenfreada. E não o fiz, apesar de ter sido tentada um milhão de vezes 
todos os dias. Desde então, passei a me policiar mais. Venho adquirindo certa resistência aos 
apelos do consumo, mesmo no caso de sapatos (suspiros!) e bolsas (suspiros!). Ainda balanço 
ao passar por vitrines, mas quase sempre sigo em frente. Meu saldo bancário agradece.  
 
Para quem se achava livre dos supérfluos, descobri, ao colocar em prática meus 30 dias de 
compras apenas de artigos essenciais (acompanhe o diário nas próximas páginas), que estou 
longe de levar uma vida simples. Na tarde anterior ao início do mês sem compras, 
mentalmente fiz uma lista do que achava que precisava, mas não tive tempo de adquirir. Dias 
depois comecei a ler o livro Not Buying It - My Year Without Shopping (“Não vou comprar - 
meu ano sem compras”, sem edição brasileira), da jornalista americana Judith Levine, que 
tomou uma medida radical em 2004: resolveu, ao lado do marido, Paul, comprar apenas o que 
considerasse absolutamente necessário. Em suas compras havia somente mantimentos 
(nenhum deles industrializado), papel higiênico, remédios, insulina para o gato diabético e 
acesso à internet, para que ela e o marido pudessem trabalhar.  
 
Dureza total: nada de comer fora, alugar filmes, ir ao cinema ou ao cabeleireiro, assinar canais 
de TV paga... Até mesmo alguns itens normalmente considerados essenciais, como cotonetes, 
ficaram de fora. O que parecia ser o inferno espartano acabou se revelando um aprendizado e 
tanto. Judith se tornou uma consumidora mais consciente do impacto de suas compras sobre o 
ambiente. Ainda por cima, economizou uma bela grana.  
 



Quando teve a idéia de fazer o livro, Judith devia a bagatela de 7 mil dólares para vários 
cartões de crédito. Depois de sua experiência, meticulosamente relatada no livro, havia 
conseguido pagar a dívida - e tinha até guardado um pouco no banco.  
 
Sem supérfluo 
 
Meu marido, Renato, não ficou muito animado com minha proposta de comprar apenas o 
essencial. Rapidamente, incluiu chocolate entre as necessidades básicas. Outro problema difícil 
de contornar foram os dois lanches diários de Alice, minha filha de 3 anos, na escola. Por conta 
disso, suco em caixinha, iogurte e bolachas doces entraram na lista dos essenciais. A saída foi 
tentar limitar o consumo desses produtos, tarefa na qual nem sempre tivemos sucesso, como 
já suspeitávamos.  
 
Como trabalho em casa, achei que meu fardo seria mais leve. Mas os apelos de consumo estão 
nos jornais, na internet, na TV. Não sei se foi um impulso alimentado pela proibição que me 
obriguei a fazer, mas, nos primeiros dias, a vontade de comprar foi maior do que nunca. Para 
conter esse monstro, me mantive em casa nos cinco primeiros dias.  
 
Na segunda semana, já estava mais resignada. Mas ao passar por vitrines era impossível não 
se sentir como o cachorro que vê o frango assando na padaria. Andava com dinheiro contado 
nos bolsos - quando carregava dinheiro. Cartões e talões de cheque foram trancafiados em 
uma gaveta.  
 
Mudei o caminho que percorria para buscar minha filha na escola para não ter de passar em 
frente à locadora. Passei a cozinhar mais, a freqüentar a casa de amigos e a recebê-los em 
casa. Ocupei espaços públicos, como Sesc, bibliotecas e parques. Notei que aumentou a 
quantidade de lixo orgânico e, por outro lado, diminuiu o reciclável (as embalagens). Busquei 
alternativas de lazer que não envolvessem compras ou dinheiro. No fim, aprendi que você 
pode controlar seus impulsos consumistas, que a preguiça de cozinhar passa assim que o 
cheiro de azeite, orégano e cebola se desprende da frigideira e que ver suas economias 
aumentarem é mesmo muito mais gratifi cante do que se encher de coisas e ter que se 
preocupar com contas a pagar durante intermináveis meses.  
 
O poder da reflexão 
 
“É muito difícil nos dias de hoje diferenciar supérfluo de essencial. As coisas são feitas de 
modo que a pessoa não reflita. É por isso que boa parte das compras é realizada por impulso. 
Outro fator é que os produtos são feitos para durar menos, ao mesmo tempo em que há muito 
mais inovações. Nossa sociedade incentiva o consumo, pois dele depende o funcionamento da 
arquitetura econômica mundial”, explica Mário René Schweriner, coordenador do curso de 
pósgraduação em Ciências do Consumo Aplicadas da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM).  
 
Que o diga a dona-de-casa norte-americana que, em média, deve 9200 dólares às operadoras 
de cartão de crédito. Isso explica por que os Estados Unidos, um dos países mais consumistas 
do mundo, abrigam diferentes movimentos que tentam conscientizar as pessoas para a hora 
das compras. Grupos como o Compact e o Voluntary Simplicity têm em comum a simplificação 
da vida (e das necessidades), o consumo consciente e o resgate do valor dos conceitos de 
cidadania e planejamento do futuro (pessoal e do planeta) como metas.  
 
Esses novos grupos pregam o retorno a uma vida mais frugal. Mas sem exageros. A 
radicalização da tendência, afirmam, deve ser evitada. Estudiosos de diferentes áreas, como 
economia, marketing, antropologia, sociologia e psicologia, concordam que deixar de comprar 
não é a solução para os problemas globais. Muito pelo contrário.  
 
Primeiro porque não é uma prática para todos. “Pelo raciocínio do não-consumo, alguém terá 
que definir o que é necessário e o que é supérfluo, e essa é uma decisão pessoal. Do contrário, 
é autoritarismo”, frisa a antropóloga do consumo e professora da ESPM e da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) Lívia Barbosa.  



Além do mais, quem se propõe a restringir as compras costuma sentir culpa quando adquire 
algo, ainda que seja algo necessário. E isso ninguém merece, não é mesmo?  
 
Segundo porque, se o número de adeptos do não-consumismo crescesse muito, os impactos 
na economia mundial seriam grandes. O desemprego aumentaria, especialmente nos países 
emergentes. A lógica da produção está atrelada ao consumo, que é a mola propulsora do 
capitalismo. Portanto, um mandamento precioso é prestar mais atenção na procedência e na 
quantidade dos itens consumidos. Para os compradores compulsivos, o melhor é andar com o 
dinheiro contado e “esquecer” os cartões e talões de cheque em casa.  
 
O fato é que a humanidade precisa, rapidamente, aprender a priorizar seu consumo e refletir, 
antes de passar no caixa, que cada compra influencia o seu futuro e o do planeta. Seja por 
contribuir com as péssimas condições de trabalho no local onde o bem foi produzido, seja por 
gerar lixo em demasia, seja por degradar o ambiente, entre dezenas de outras motivações 
absolutamente louváveis que fazem parte das preocupações do nosso tempo. Ou então porque 
simplesmente deseja ter fôlego para planejar melhor as próximas compras, os próximos 
sonhos (de consumo ou não).  
 
Comprando os sonhos 
 
Falando em motivações, meu mês sem compras significou um aporte extra de 400 reais na 
previdência privada, ou seja, quatro vezes o que costumo aplicar mensalmente nos meses em 
que faço algumas compras sem muito critério, movida por impulso ou sem pensar muito em 
objetivos de médio e longo prazo para minha vida.  
Descobri que até que me saio bem nessa história de segurar um pouco para financiar meus 
sonhos maiores. Uma bela revelação para quem está economizando para conseguir comprar 
um apartamento.  
 
O advogado Felipe Zorzan Alves, 29 anos, também teve que rever algumas prioridades em 
nome de um sonho mais concreto, literalmente. Pagando as parcelas de um consórcio 
imobiliário e torcendo para que a sorte lhe sorria com seu número numa próxima assembléia, 
Felipe pretende trocar o possante modelo esportivo que dirige por um carro mais compacto. 
Assim, terá fundos disponíveis para oferecer um lance. O advogado adora carros velozes e 
vistosos. Mas por um tempo pretende abdicar deles, sem remorsos. Tudo em nome de um 
sonho maior.  
 
Ter metas para adquirir bens é, aliás, sempre um ótimo estímulo. Abrindo mão de pequenos 
mimos, a publicitária Paula Kim, 34 anos, está chegando perto de realizar o sonho de mochilar 
(com algum luxo, registre-se) pela Europa por um mês. O plano anual da academia foi 
substituído pela esteira e pesos que tem em casa. As ligações telefônicas foram reduzidas, 
bem como o tempo das conversas. Os shows e baladas também passaram a ter limite, assim 
como as incursões pelo shopping. Recentemente, ela não resistiu a uma sapatilha de oncinha 
que custou 119 reais, mas parcelou em três vezes para não comprometer a poupança mensal. 
“Não me senti culpada. Era algo que queria há muito tempo e sei que vou usar”, afirma Paula.  
 
Com hospedagem na casa de amigos garantida em Berlim, na Alemanha, e em Barcelona, na 
Espanha, em apenas seis meses ela conseguiu guardar boa parte dos 5 mil reais que pretende 
gastar durante a viagem. Fez isso preservando parte do décimo terceiro salário e poupando 
mais ou menos 200 reais por mês.  
 
Esse talvez seja o segredo mais óbvio do consumidor consciente: comprar aquilo que irá usar 
mesmo, sem abarrotar os armários com objetos novinhos em folha e absolutamente 
dispensáveis, e evitar programas furados, que custam os olhos da cara. Porque comprar é 
bom, claro. Quem não adora fazer um passeio, entrar na padaria para tomar um café, comprar 
um livro ou uma roupa há muito desejados? Tudo isso faz parte da vida. O contrário disso 
seria muito chato. Mas o planejamento do futuro (ou então a eleição de prioridades, como no 
caso de uma viagem de sonhos, a casa própria, uma temporada de estudos) também deve ser 
levado em conta. E aí, vamos poupar um pouco?  
 



Um mês sem compras: 
 
• 1o dia: Ao buscar minha filha, Alice, na escola, devolvi os filmes que havia alugado antes do 
teste.  
 
• 2o dia: Meu desafio será entreter minha filha durante o fim de semana. Não dá para ir aos 
parques infantis porque não posso comprar a entrada. Preciso aprender a ser criativa.  
 
• 3o dia: Malu, nova amiguinha de Alice, emprestou um filme da Xuxa.  
 
• 4o dia: Fomos ao parque da Água Branca com Alice. Levei suco, bolacha, fantoche. Alice 
queria passear no trem que dá a volta no parque. O custo foi de 2 reais.  
 
• 5o dia: Ficamos em casa brincando de boneca com a Malu.  
 
• 6o dia: Cortei o cabelo de Alice. Arrependi-me de nunca ter comprado uma tesoura para 
cortar cabelo.  
 
• 7o dia: Fui ao supermercado. Foi difícil. Saí de lá pensando em várias coisas que queria ter 
comprado, como sorvete, chocolate, flores. Acho que falei sozinha pelos corredores. Comprei 
pão, ervilha, vinagre e leite.  
 
• 8o dia: Hoje foi a qualificação do mestrado do Renato e ele queria sair para comemorar. Eu 
disse que preferia ficar em casa e fiz um jantar caseiro especial. Bebemos duas das três 
cervejas que estavam na geladeira.  
 
• 9o dia: Renato levou Alice ao pediatra, que acabou receitando dois remédios homeopáticos. 
Encomendei e pedi que mandassem para minha casa (a farmácia não cobra a entrega).  
 
• 10o dia: Precisava comprar fraldas para Alice. As fraldas estavam em uma gôndola na lateral 
da loja. Peguei o pacote sem olhar para o lado, paguei e fui embora.  
 
• 11o dia: Chamamos os amigos para um churrasco. Cada um trouxe comida e bebida. Fiz 
salada de batata, vinagrete e farofa. No próximo, pedirei para alguém trazer sorvete.  
 
• 12o dia: Fomos até o shopping e Alice viu um kit com a coroa das princesas, que eu já havia 
prometido para ela há um tempão. Comprei. Esse episódio me fez perceber o óbvio: só 
conseguirei comprar o necessário sem a companhia da minha filha.  
 
• 13o dia: Trabalhei o dia todo em casa. Não tive tempo de pensar em compras, apesar de 
receber boletins de lojas via e-mail. Quase abri um deles, de uma loja de roupas de cama. 
Mas, como quero comprar um jogo de lençóis novos, deletei antes de ver.  
 
• 14o dia: Com o tempo chuvoso, todas as meias da Alice estavam no varal. Ela chegaria da 
escola e eu teria que improvisar. Achei a marca que eu queria. Acabei levando seis pares.  
 
• 15o dia: Fui à feira. Comprei frutas e poucas verduras, pois vou comprar orgânicas no 
sábado. Comprei um ralo para a pia. Não tinha como não levar.  
 
• 17o dia: Acabou o molho de tomate e também o macarrão. Não consegui uma receita de 
macarrão. Fiz 1 litro de molho de tomate. Ficou delicioso. Fiz almôndegas, então.  
 
• 21o dia: Marquei uma entrevista em um café. Fiz um lanche antes de sair de casa e levei 
uma garrafa de água. Estava tensa e com medo de passar vergonha. Minha fonte chegou e 
pediu logo dois cafés. Eu disse que não bebia café.  
 
• 22o dia: Uma amiga me chamou para fazer compras. Disse que não podia, que não iria 
comprar nada. Ela se ofereceu para me emprestar dinheiro. Então contei que era uma decisão 
voluntária e não econômica.  



 
• 23o dia: Levei Alice até o Sesc para brincar. Havia uma sala com vários instrumentos 
musicais, feitos com materiais alternativos. Ela brincou muito. Como levei brinquedos, livros, 
uma muda de roupa, lanche, água e suco em uma mochila, demorei mais de 40 minutos para 
percorrer os oitos quarteirões até minha casa.  
 
• 24o dia: Passei por uma vitrine e vi alguns vestidinhos de verão. Gostei dos modelos, mas 
não tive vontade de comprar nada. Aliás, tive preguiça até de entrar na loja para dar uma 
olhadinha em tudo. Meu Deus, quem sou eu?  
 
• 25o dia: Fiz pão de queijo, pois Alice me pediu para comprar hoje de manhã, no caminho da 
escola, quando passamos em frente a uma padaria. Na hora, eu disse que não tinha levado 
dinheiro, mas prometi que faria em casa e levaria para ela quando fosse buscá-la, depois das 
aulas.  
 
• 27o dia: Passamos o fim de semana na casa da minha mãe. Ufa! Finalmente acabei tomando 
sorvete e refrigerante. Realmente, nunca imaginei que sentiria tanta falta.  
 
• 28o dia: Levamos as crianças para passear no bosque, conversamos bastante e assistimos 
filmes.  
 
• 29o dia: Fomos lanchar na casa de amigos.  
 
• 30o dia: Em meu último dia sem compras, estava resolvida a estender a experiência por 
mais dois meses. Não consegui: no dia seguinte comprei uma cuscuzeira que há tempos 
estava querendo... 
 
Disponível em: <http://vidasimples.abril.com.br/edicoes/050/01.shtml>. Acesso 
em 1/2/2007.  


