
Saiba como realizar seus sonhos de consumo 
Maria Clara Lima 
 
BOM DIA traz dicas para mudar hábitos cotidianos, economizar até R$ 46 por dia e gastar com 
algo maior 
 
Poupando R$ 7,78 ao dia, no final de um ano, você poderá passar uma semana em Bariloche. 
Mas se a economia for de um pouco mais de R$ 20 diários, o sonho de comprar um carro 0Km 
poderá se tornar cada vez mais real. Mudando hábitos diários e poupando em pequenas coisas, 
é possível realizar grandes sonhos de consumo. 
  
Professor do curso de administração da ESPM-SP (Escola Superior de Propaganda e 
Marketing), Adriano Gomes, diz que o grande segredo para alcançar esse objetivo é o 
planejamento.  
 
“Não é preciso contar as moedas, se tornar uma pessoa avarenta”, alerta. Mudar os atuais 
hábitos de consumo diário, como almoçar fora quase sempre, tomar um cafezinho durante o 
trabalho ou até mesmo demorar no chuveiro na hora do banho, pode fazer uma diferença 
decisiva no bolso. 
 
Veja aqui como realizar seu sonho 
  
Segundo o professor, todos os gastos são administráveis e não é preciso cortá-los totalmente. 
É importante decidir onde esse dinheiro será gasto, para evitar que o consumidor desista de 
poupar. O BOM DIA mostra abaixo e na página ao lado quanto custa esses sonhos de consumo 
e até quanto é possível economizar, na prática, mudando velhos hábitos.  
 
Mexa-se/ Ana Lídia Coutinho Galvão, coordenadora do curso de economia doméstica da 
Universidade Federal de Viçosa-MG, garante que adotar um pensamento de consumo mais 
racional no dia a dia  faz diferença nas contas do mês. “O problema está no cotidiano”, ensina 
a professora.  
 
A especialista acredita que os pequenos gastos são mais difíceis de serem controlados, por não 
estarem no orçamento mensal do consumidor. A mudança de hábito é um esforço que deve 
começar aos poucos - mas deve começar. “Só em não deixar a televisão ligada sem estar 
assistindo já economiza alguns centavos”, exemplifica Ana Lídia.   
 
Na ponta do lápis/ Não é um hábito do brasileiro fazer o orçamento mensal. Ao menos é o 
que afirma o economista da FGV-SP Samy Dana, que lembra que calcular os gastos mensais 
podem render, além da economia, um dinheiro extra.  
 
De acordo com cálculos feito pelo professor para o BOM DIA, o gasto com a gasolina pode 
chegar, ao final de um ano, a R$ 3.738,18. Só em almoços fora de casa, pode-se gastar até R$ 
5,6 mil. 
  
O economista ensina que o planejamento individual, ou familiar, pode ser dividido em dois 
grandes grupos: entradas e saídas. O primeiro grupo tem as categorias renda e investimentos 
e o segundo é formado por gastos com moradia, transporte, educação, roupas, saúde e lazer. 
Cada pessoa deve ter seus gastos na ponta do lápis, anotar os valores e controlar a receita 
mensal - só assim será possível controlar os gastos diários. 
  
O objetivo é não ficar com o saldo no vermelho e planejar melhor quais serão os próximos 
gastos. Para o professor, o ideal é que se consiga planejar as sobras e, com elas, fazer 
investimentos periódicos. Um desses investimentos, claro, pode ser um grande sonho de 
consumo. 
 
Fonte: Diário de S. Paulo. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/20809/Saiba+como+realizar+seus+
sonhos+de+consumo>. Acesso em: 7 maio 2012. 
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