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Como administrar os 
impulsos de compra 
e ganhar o hábito de 
planejar o consumo

Economia doméstica 
– identificando 
onde é possível 

economizar

Planejando o futuro 
– visão de médio 

e longo prazos em 
finanças

Sustentabilidade  
– economizando  

e ajudando o planeta

ORIENTA

ECONOMIA PARA A SUA FAMÍLIA  
E PARA O FUTURO DO PLANETA



mpulso de compra
como evitar este vilão  
do planejamento financeiro

I
É verdade que tudo procura influenciar você para que faça compras por 
impulso. A publicidade e o marketing foram criados exatamente para 
fazer com que o consumidor se deixe levar pelo desejo e pelas emo-
ções. No entanto, nada prejudica tanto às finanças do lar do que aquela 
compra não planejada, que pode comprometer toda uma meta traçada 
em conjunto com a família. Portanto, além de estabelecer metas, você 
precisa aprender a resistir aos apelos – e são muitos – do mercado. O 
principal é manter seus planos de médio e longo prazos sempre em 
mente e entender que a soma de pequenos “deslizes” financeiros em 
compras desnecessárias para atender muitas vezes apenas a uma satis-
fação imediata pode atrasar muito a realização de seus sonhos mais 
importantes. Veja como resistir:



peça de teatro ou um espetáculo de dança. 
Aliás, se você economizar em compras desne-
cessárias, vai sobrar mais dinheiro para investir 
em cultura e lazer.

faça uma lista de compras antes 
de sair

Fazer uma lista não basta. É preciso respeitá-la.  
Outra dica: não vá passear no shopping. O 
conforto dos shoppings centers – segurança, 
ar condicionado e um ambiente bonito e agra-
dável – convida a “dar uma voltinha” apenas 
para olhar as lojas, mas no fundo você sabe que 
não é verdade: acabará cedendo ao impulso 
de compra. Portanto, quando pensar no sho-
pping, troque rapidamente por um parque. Sai 
mais em conta, com certeza. Voltando à lista, 
ela é fundamental principalmente na ida ao 
supermercado, mas deve ser usada para tudo: 
compra de vestuário, acessórios, livros, eletro-
domésticos e etc.  Evite ir ao supermercado 
com fome, pois a chance de você comprar 
mais do que devia é imensa, porque a gula 
vai falar mais alto. A lista ajuda em todas estas 
ocasiões: da inofensiva “voltinha no shopping” 

desconfie das promoções

As ofertas são uma forma de chamar atenção 
para determinado produto ou são criadas 
por oportunidades como ponta de estoque 
ou saída de linha de determinado produto. 
No entanto, é sempre bom ponderar sobre a 
real necessidade do que vai ser adquirido ou 
acabam virando uma armadilha em que você 
compra barato o que não precisa. Além do 
mais, a experiência demonstra que sempre 
haverá produtos em oferta, portanto, não 
pense que esta é a sua última chance de se 
ver beneficiado com algum desconto espe-
cial. As promoções são uma prática rotineira 
do mercado e é sempre bom desconfiar e 
avaliar se realmente é uma oportunidade ou 
um apelo ao consumo desenfreado. 

seja crítico com as mensagens 
publicitárias

Os filmes e anúncios tem obviamente uma 
função de influenciar você. Todas as peças 
publicitárias usam a emoção e artifícios 
estéticos e de persuasão para levar você a 
consumir o que não precisa. Mais uma vez, 
é preciso ficar esperto e exercitar o senso 
crítico diante das sedutoras mensagens 
publicitárias que são capazes de convencer 
você que está na hora de trocar de carro ou 
de modelo de celular, quando na verdade os 
seus bens atuais atendem perfeitamente suas 
necessidades. Não há nada mais antiquado 
e irracional do que comprar marcas apenas 
pelo status social que conferem ou mesmo 
exagerar em artigos de luxo. Luxo hoje é 
ser um consumidor consciente que faz as 
escolhas certas para si e para o planeta. Deixe 
para viver emoções nos seus momentos de 
lazer como ao assistir um bom filme, uma 



ao supermercado. É uma forma de disciplinar 
suas compras. Adote definitivamente este bom 
hábito. 

evite compras parceladas

A compra parcelada deve ser usada para viabi-
lizar a aquisição de bens de maior valor. Nunca 
para atender seu impulso de compra ou pos-
tergar uma despesa que não corresponde ao 
seu real poder aquisitivo. É possível que você 
não imagine sua vida sem as prestações, mas a 
verdade é que se comprar em excesso através 
de parcelamentos, seu orçamento financeiro 
em breve estará desequilibrado. Use com racio-
nalidade o recurso de parcelar, mesmo que seja 
sem juros, pois o adiamento da despesa pode 
criar uma falsa sensação de disponibilidade 
financeira. Portanto, evite parcelar pequenos 
valores que somados podem trazer problemas 
mais adiante. 

não vale gastar o dinheiro  
do cheque especial

O cheque especial é uma espécie de promo-
ção dos bancos para vender dinheiro muito 
caro para você. Portanto, de forma nenhuma 
incorpore este saldo à sua conta corrente e 
muito menos use este empréstimo imediato 
para atender aos seus desejos de consumo. 
Somente em casos de emergência, deve-se 
fazer uso do cheque especial e mesmo assim 
por um período curto de tempo. Lembre-se: 
se for utilizar este dinheiro por um período 
mais longo, sempre vale mais a pena negociar 
com o banco um empréstimo para pagamento 
com parcelas fixas e percentual de juros bem 
mais baixo.



conomia doméstica 
o que é possível fazer para reduzir  
as despesas com serviços básicos

Energia, gás e água. O consumo destes recursos além de pesar no 
bolso, pesam também na conta do planeta. Portanto, fazer com que 
todos da família compartilhem do compromisso de economizar é um 
importante passo para a equilibrar o orçamento doméstico, principal-
mente em tempos de aumento de tarifa. Vale seguir algumas dicas para 
reduzir o consumo. 

E



luz  

Mudanças de hábito
• Use o menor número possível de eletro-

domésticos durante o horário de pico, 
ou seja, o horário de maior consumo de 
energia (das 18h às 21h);

• Evite deixar equipamentos em stand-by 
(modo de espera). Itens como recepto-
res de tv a cabo, secretária eletrônica e 
outros não devem ser desligados pois per-
dem sua configuração. Utilize o manual 
para se informar. Desligue os aparelhos 
da tomada quando não estiverem sendo 
usados;

• Na hora da compra, escolha eletrodo-
mésticos com o Selo Procel, que indica 
aos consumidores quais são os modelos 
que consomem menos energia;

• Evite o uso de benjamins. O acúmulo de 
ligações na mesma tomada pode causar 
o seu aquecimento e aumentar as perdas 
elétricas.

Lâmpadas e iluminação
• Evite acender lâmpadas durante o dia. Use 

melhor a luz do sol, abrindo bem janelas, 
cortinas e persianas;

• Sempre apague as lâmpadas dos ambien-
tes desocupados;

• Teto e paredes internas pintados com cores 
claras refletem melhor a luz, diminuindo a 
necessidade de iluminação artificial;

• As lâmpadas fluorescentes são mais efi-
cientes que as lâmpadas comuns.

Ar condicionado 
• Prefira os modelos que tem recursos de 

programação como o timer e procure 
conhece-los e usá-los com regularidade. 

Por exemplo: você pode dormir com o ar 
ligado e programar para desligar em duas 
horas, quando o quarto já estiver refrigerado;

• Garanta a eficiência do aparelho: instale a 
unidade externa em um local de boa cir-
culação de ar e não bloqueie as laterais e 
grades de ventilação. Proteja a parte externa 
do sol direto;

• Mantenha as portas e janelas fechadas para 
evitar a entrada de ar quente; 

• Mantenha os filtros limpos;
• Desligue o aparelho quando for se ausentar 

do ambiente por muito tempo. 

Geladeira e freezer
• Não deixe a porta aberta sem necessidade ou 

por tempo prolongado. Arrume os alimentos 
para que sejam rapidamente encontrados 
e deixe espaço entre eles para o ar poder 
circular;

• Não forre as prateleiras, pois isso dificulta a 
circulação de ar;

• Não use as serpentinas atrás do aparelho 
para secar panos de prato e roupas.

Televisão
• Desligue o aparelho se não houver ninguém 

assistindo;



• Evite dormir com a televisão ligada. Se 
ela tiver recursos de programação, use 
o timer.

Computador
• Utilize os recursos de economia de ener-

gia para desligar o monitor e colocar o 
computador em estado de espera se eles 
permanecerem sem uso após um deter-
minado tempo;

• Não deixe monitor, impressora, caixa de 
som, estabilizador e outros acessórios do 
computador ligados sem necessidade.

Celular, câmera e notebook
• Não deixe o aparelho "dormir" carregando. 

Retire da tomada quando a bateria estiver 
carregada.

Chuveiro elétrico
• Não use o chuveiro elétrico em horários 

de pico (das 18h às 21h), pois é um dos 
aparelhos que mais consomem energia;

• Quando não estiver fazendo frio, deixe a 
chave na posição "Verão";

• Feche a torneira quando se ensaboar e 
procure reduzir o tempo do banho. Eco-
nomizar água também é importante.

Máquina de lavar e de secar
• Ajuste a carga da máquina à capacidade 

útil indicada pelo fabricante, de forma a 
não desperdiçar energia;

• A limpeza dos filtros é importante para que 
o consumo de eletricidade não aumente 
com a utilização destes equipamentos;

• Grande parte da eletricidade gasta numa 
lavagem é para aquecer a água. A utiliza-
ção de programas a baixas temperaturas 
se torna essencial;

• Se vai secar a roupa na máquina, centrifu-
gue-a ao máximo, e lembre-se: a secagem 
pela centrifugação é 70 vezes mais econô-
mica que a da secadora. A rotação mínima 
neste caso deve ser de 750 RPM;

• É bom saber que uma máquina que lava e 
seca a roupa tem uma eficiência de secagem 
menor que uma máquina só de secar roupa. 
Portanto, se você não tem onde secar roupa 
ao natural é melhor adquirir uma máquina 
de secar;

• O uso do programa suave, em vez do nor-
mal, faz com que o motor da máquina não 
tenha que trabalhar tanto, consumindo 
menos energia;

• Não misture roupas úmidas com uma carga 
que já esteja parcialmente seca;

• Se a sua máquina tem botões que permitem 
uma poupança de água e energia na lava-
gem, utilize-os;

• Lave, de uma só vez, a quantidade máxima 
de roupa indicada pelo fabricante;

• Use a dose certa de sabão e amaciante de 
roupa especificados no manual para evitar 
repetir operações de enxágue;

• Prefira sempre a secagem natural.

Fonte • www.light.com.br



gás 

Manutenção preventiva
Uma vistoria das instalações e equipamentos 
a gás devem ser realizadas, no mínimo, a cada 
dois anos. Na ocasião, eventuais escapes de 
gás e desgastes, podem ser precocemente 
diagnosticados e reparados. Assim, garante-
se mais eficiência, economia e segurança na 
utilização do gás natural em casa. Vale lembrar 
que é responsabilidade do usuário solicitar a 
manutenção. Por isso, esteja atento ao prazo.

Aquecedores
• Não use a temperatura máxima do seu 

aquecedor sem necessidade. Para ajustar 
a temperatura do seu banho, use o botão 
de controle do aquecedor (quantidade de 
gás). Colocar o aquecedor no máximo e 
misturar água fria, desperdiça água e gás;

• O piloto do aquecedor de passagem não 
deve ser mantido aceso, assim você evita 
desperdícios e não põe sua segurança em 
risco;

• Observe a necessidade da troca de reparo 
(corinho) do misturador, em caso de vaza-
mento de água na ducha;

• O queimador deve acender imediata-
mente quando a torneira de água quente 
é aberta. Caso isto não ocorra, substitua 
as pilhas ou verifique a ligação elétrica 
do aparelho;

• No local em que o aquecedor for ser ins-
talado, não deve haver correntes de ar;

• Realize limpeza periódica na sua ducha 
para eliminar as impurezas provenientes 
da rede de água da rua;

• Ao notar qualquer tipo de problema, tais 
como: vazamento, cheiro de gás, chama 
amarelada, imediatamente, chame a 
assistência técnica.

Fogão
• Tenha em mãos o fósforo ou acendedor. 

Primeiro, acenda o fósforo, só então, abra 
o controle de gás natural;

• Ferva água com o recipiente fechado, o 
tempo de fervura será mais curto e então, 
abaixe o fogo;

• Mantenha as panelas centralizadas na 
chama e tampe as panelas enquanto 
cozinham, isso aproveita melhor o calor;

• Vazamentos devem ser imediatamente 
eliminados;

• Mantenha os queimadores limpos e regu-
lados. A chama do fogo deve ter tom azu-
lado. Se tiver com tonalidade amarelada, 
é sinal de que os queimadores estão sujos 
ou desregulados, o que aumenta o con-
sumo de gás;

• Use panelas com o tamanho adequado 
para a quantidade de alimentos que você 
irá cozinhar. Quanto maior o tamanho da 



todo, desperdiça até 105 litros. Ensaboe a louça 
com a torneira fechada e depois enxágue tudo 
de uma vez. Na máquina de lavar louça são 
gastos 40 litros. Utilize-a somente quando 
estiver cheia. 

Jardins e plantas
No inverno, a rega pode ser feita dia sim, dia 
não, pela manhã ou à noite. Use mangueira 
com esguicho-revólver ou regador. 

Carro limpo
Com uma mangueira, você gasta 600 litros de 
água nesta tarefa. Só lave o carro uma vez por 
mês, com balde de 10 litros, para ensaboar e 
enxaguar. Para isso, use a água da sobra da 
máquina de lavar louça. 

Quintal e calçadas 
Use vassoura para limpar o quintal e as cal-
çadas. Se precisar utilize a água que sai do 
enxágue da máquina de lavar. 

panela, mais tempo o alimento levará para 
aquecer e maior será o consumo de gás;

• Use, sempre que possível, o forno para 
assar ou esquentar mais de um alimento 
simultaneamente;

• Alimentos duros ou muito consistentes 
cozinham mais rápido se forem coloca-
dos previamente de molho;

• O fogão deve ser mantido longe das cor-
rentes de ar.

água

Higiene pessoal
Se molhe, feche o chuveiro, se ensaboe e 
depois abra para enxaguar. Não fique com 
o chuveiro aberto. O consumo cairá de 180 
para 48 litros. Escove os dentes e enxágue 
a boca com a água do copo. Economize 3 
litros de água.

Descarga do banheiro
Verifique se a válvula não está com defeito, 
aperte-a uma única vez e não jogue lixo e 
restos de comida no vaso sanitário.

Torneiras fechadas
Uma torneira aberta gasta de 12 a 20 litros/
minuto. Pingando, 46 litros/dia. Isto significa, 
1.380 litros por mês. Feche bem as torneiras. 

Vazamentos
Um buraco de 2 milímetros no encanamento 
desperdiça cerca de 3 caixas d’água de mil 
litros. 

Caixa d’água
Não a deixe transbordar e mantenha-a tampada. 

Louça lavada 
Lavar louças com a torneira aberta, o tempo 

Fonte • www.gasnaturalfenosa.com.br

Fonte • www.samaerne.com.br



futuro é logo ali
a importância de estabelecer metas de médio  
e longo prazos

Para evitar o consumo desenfreado, a melhor estratégia é estabelecer 
suas metas com firmeza e determinação. Pensar no futuro nem sem-
pre é tão fácil, pois a conjuntura sempre pode mudar e também suas 
prioridades. Porém, mesmo com alguma flexibilidade para mudar de 
planos quando for preciso, sem eles você não chega a lugar nenhum. 
Portanto, que tal sentar agora mesmo e traçar suas metas de curto, 
médio e longo prazos. Mesmo que o cenário mude – afinal nada é 
definitivo – refletir sobre o futuro, antecipar necessidades, estabelecer 
prioridades e traçar o caminho para alcança-las vai fazer muito bem 
para sua vida financeira. O Importante é garantir estabilidade para rea-
lizar seus sonhos. 

O



metas de curto prazo 

Planeje o que deseja realizar em um ano. As 
metas de curto prazo são aquelas promessas 
que geralmente fazemos na virada de um ano 
para outro e que exigem pequenas reservas 
de dinheiro e energia: uma viagem, uma festa 
de aniversário, um curso extra, uma reforma 
na casa. Lembre-se também de fazer alguma 
reserva para emergências que podem surgir a 
qualquer momento. 

metas de médio prazo

As metas de médio prazo devem ser planejadas 
com pelo menos cinco anos de antecedên-
cia, pois envolvem um desembolso maior de 
dinheiro. São aquelas que podem mudar sua 
vida de rumo como um curso no exterior, o 
casamento ou a abertura de uma empresa, 
por exemplo. 

metas de longo prazo

As metas de longo prazo são aquelas que 
exigem além de planejamento muita deter-
minação para manter o compromisso sem 
recompensa imediata, visando desfrutar de 
mais tranquilidade e segurança no futuro. Um 
bom exemplo é o investimento realizado na 
aposentadoria complementar ou o planeja-
mento para adquirir a casa própria. 

Uma vez traçadas as metas devem ser quan-
tificadas e  um planejamento de reserva de 
recursos estabelecido com precisão. Uma boa 
alternativa é fazer uma poupança programada 
e manter o desconto em conta como se fosse 
uma obrigação. Depois de um tempo, você se 
acostumará a não contar com este valor de 
reserva no seu orçamento mensal. E quando 
menos esperar, uma surpresa: você está capi-
talizado para realizar seus sonhos.



onsumo sustentável
o que é isso mesmo?
É consenso de que o planeta não pode mais suportar os velhos padrões 
de extração, produção, comercialização e descarte de matérias-primas 
e produtos. Consumir de maneira sustentável significa consumir menos 
e melhor, levando em consideração os impactos ambientais, sociais e 
econômicos das empresas e dos seus produtos.

C



Este consumo precisa ser sustentável em 
todos os sentidos: desde a compra, uso e 
até o descarte. O consumidor consciente 
recusa-se a comprar determinados produ-
tos, desestimulando a produção de artigos 
nocivos ao planeta ou produzidos sem a 
devida responsabilidade social e econô-
mica, ou seja, sem respeitar os direitos 
humanos e as boas práticas de mercado. A 
pressão exercida por uma massa de consu-
midores cada vez mais consciente em suas 
escolhas afeta positivamente as formas de 
produção, tornando as empresas cada vez 
mais responsáveis. Você e suas escolhas 
fazem parte deste ciclo virtuoso. 

Mas lembre-se: consumo sustentável não é 
apenas escolher a empresa que apresenta 
uma embalagem ecológica. É importante 
procurar conhecer a cadeia produtiva que 
leva o produto ao mercado e também os 
impactos do consumo e descarte. Outra 
atitude recomendada é sempre se pergun-
tar se você precisa mesmo consumir ou se 
não pode reduzir, reutilizar ou reciclar algo. 

No Brasil, o Instituto Akatu (www.akatu.
org.br) é uma referência sobre o consumo 
consciente e estabeleceu 12 princípios que 
vale a pena conhecer para refletir sobre o 
assunto. São eles:



1. Planeje suas compras.              
A impulsividade é inimiga do 
consumo consciente. Compre 
menos e melhor. 

2. Avalie os impactos do seu 
consumo. Leve sempre em 
consideração o meio ambiente    
e a sociedade em suas escolhas.

3. Consuma apenas o 
necessário. Reflita sobre as suas 
reais necessidades. Viva com 
menos.

4. Reutilize produtos e 
embalagens. Não compre outra 
vez o que pode consertar, 
transformar ou reutilizar. 

5. Separe seu lixo. Recicle e 
contribua para a economia dos 
recursos naturais, a redução 
da degradação ambiental e a 
geração de empregos.

6. Use crédito 
conscientemente. Pense bem 
se o que você vai comprar não 
pode esperar e ser adquirido 
à vista com desconto. Esteja 
certo de que poderá honrar as 
prestações. 

Princípios do consumo consciente



12. Reflita sobre seus valores. 
Avalie constantemente os 
princípios que guiam suas 
escolhas e seus hábitos de 
consumo.

7. Conheça e valorize as 
práticas de responsabilidade 
social das empresas. Não olhe 
apenas a qualidade e o preço dos 
produtos. 

8. Não compre produtos piratas 
ou contrabandeados. Escolha 
sempre do comércio legalizado 
e exija nota fiscal. Dessa forma, 
você contribui para gerar 
empregos e combater o crime 
organizado e a violência.

9. Adote uma postura ativa, 
contribuindo com sugestões 
e críticas para a melhoria de 
produtos e serviços.

10. Divulgue a importância 
do consumo consciente. 
Seja um militante da causa: 
sensibilize outros consumidores 
e dissemine informações, 
valores e práticas de consumo 
responsável. 

11. Cobre dos políticos. Exija 
de partidos, candidatos e 
governantes propostas e ações 
que viabilizem e aprofundem a 
prática de produção e consumo 
consciente.
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