
lação nas Bolsas, elevação cambial e taxas de juros eleva-
das. Como tudo isso pode afetar diretamente as finanças
do consumidor? Praticar o consumo consciente hoje é ati-
tude essencial!

Não há como ignorar a realidade que tomou conta do
mercado interno. Diante da redução de crédito e liquidez,
usar a armadura certa, pronta à defesa de qualquer
ataque indesejado, é a melhor maneira de en-
frentar a crise. Ou seja, é preciso ser um con-
sumidor consciente e planejar-se sempre
com um detalhado orçamento doméstico.

Com isso, será necessário fazer um
exercício diário de optar pelo caminho do
consumo de bens indispensáveis, confor-
me planejamento que faça as contas da famí-
lia fecharem sempre positivas, no azul. Para ter
sucesso nessa empreitada pelo bem comum é
preciso reunir toda a família para um diálogo
franco e direto.

Essa conversa deve mostrar que o esforço co-
letivo é garantia de crescimento, prosperidade
e, principalmente, tranqüilidade. Planejamen-
to, portanto, pode significar a concretização de
velhos sonhos, como uma viagem de férias, a
troca do automóvel ou a compra de uma nova
residência. Porém será primordial conseguir a
adesão de todos, com muito comprometimento.

Nada de fórmulas mágicas, patuás ou mandingas: o
importante é incorporar no cotidiano um orçamento do-
méstico aceito por todos. Na prática, é fazer as contas de
quanto se tem de receitas e despesas para verificar o que
sobra no fim do mês. Na verdade, é a arte de se controlar.

A elaboração do orçamento, porém, nem sempre é
uma tarefa fácil. Definir quais são as necessidades e plane-

jar todos os gastos, considerando sempre a renda disponí-
vel, é uma forma de começar a economizar. O importante
é relacionar despesas como gás, água, luz, telefone, alu-
guel, condomínio, transporte, educação, assistência mé-
dica e alimentação. Um ponto que fica no esquecimento
permanente são os famosos "gastos camuflados', ou seja,
aquele pastel consumido na feira, o sorvete da esquina ou
o pãozinho diário. Nada deve ser esquecido!

Assimilar e praticar esses ensinamentos de au-
tocontrole financeiro têm sido a chave de muitas
pessoas que equilibraram seus gastos. E necessá-
rio, inclusive, prever gastos extraordinários — em
especial os de primeira necessidade, como, por
exemplo, a compra de medicamentos ou uma ida

inesperada ao dentista. E tentar guardar dinheiro!
O consumidor deve entender que o orçamento
doméstico nada mais é que a tranqüilidade na
ponta do lápis.

As facilidades que o uso de cartões de crédito,
cheque especial e outros dispositivos de pa-

gamento impõem são grandes, mas
não devem se traduzir em consumo
desenfreado. Quem não consegue

organizar suas finanças via de regra
acaba vivendo um interminável infer-

no astral. As diversas formas de paga-
mento implicam praticidade e, até mes-

mo, facilidade de controlar gastos: não há
nada mais revelador, por exemplo, do que uma fatura de
cartão de crédito que lista todos os gastos do mês.

As compras por impulso devem ser banidas para sem-
pre: depois que passa a vontade da compra pela compra, o
consumidor percebe que nem vai se lembrar daquele bem.
E o seu bolso vai agradecer! Consumidor moderno é aque-
le que não decide comprar, a não ser com o cérebro. KM]
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