Dia das mães – 8 orientações para economizar no presente
Qua, 26 de Abril de 2017 15:19

O Dia das Mães, celebrado em 14 de maio, é considerado a
segunda melhor data para o comércio, depois do Natal.
Para quem vai presentear, as principais orientações são
saber o que ela realmente deseja e não gastar mais do que
as finanças permitem.
“Qual filho não tem o desejo de presentear a mãe com o que há de melhor? Isso é muito bom,
contudo, se não houve planejamento e poupança antecipada, evite colocar a sua saúde
financeira em risco. Se este for o seu caso, procute comprar algo mais acessível, de valor
afetivo, e comece a poupar para realizar um dos sonhos dela no próximo ano", orienta o
presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos.

Confira 8 orientações para economizar nas compras de Dia das Mães:

1- Conheça os sonhos dela

De que adianta gastar dinheiro com algo que a mãe não queira ou não esteja ao menos
precisando? O ideal é conversar com ela e procurar saber além de seus desejos de consumo,
quais são os sonhos que deseja conquistar. Assim, você poderá presenteá-la com algo que ela
realmente valorize.

2- Dê o primeiro passo

Caso não possa presentear a mãe com aquilo que ela mais deseja, porque não juntar uma
quantia para que ela complete com o valor necessário e realize no futuro? Essa atitude pode
reavivar a sua esperança em viajar, comprar um carro ou uma casa - especialmente por ter
sido uma iniciativa de seus filhos.

3- Conheça o seu orçamento
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Olhe para a sua situação financeira. Caso tenha se planejado com antecedência e poupado
dinheiro, o valorize ao comprar e negociar preços. Caso não tenha poupado, a orientação é
investir em um presente simbólico, com valor emocional, que remeta ao sonho, e começar a
poupar para o próximo Dia das Mães.

4- Una os irmãos

Se não é filho único, que tal reunir os irmãos? Somando recursos vocês podem comprar algo
mais significativo – quem sabe até realizar um dos sonhos dela – sem gastar tanto
individualmente. A mãe pode ficar mais feliz dessa forma do que se receber dois ou mais
presentes sem muito significado.

5- Pesquise preços

Escolhido o presente, não compre na primeira oportunidade. Valorize o seu dinheiro, faça
pesquisas em pelo menos três lojas diferentes, tanto físicas quanto online. Os preços variam
muito e o valor que você economizar pode poupar para a realização do sonho seguinte, seu ou
de sua mãe.

6- Negocie o pagamento

Na hora de pagar, muitas pessoas têm vergonha de negociar, acham que estão “pedindo”.
Contudo, saiba que na grande maioria dos preços praticados no mercado há “gordura”, ou seja,
valor que pode ser eliminado ao conceder descontos aos consumidores. Essa é uma prática
comum de mercado e que pode te ajudar – e muito – a economizar.

7- Evite parcelar

Compras parceladas são dívidas feitas hoje para serem pagas no futuro. Neste Dia das Mães,
evite contrair uma nova dívida. Caso precise parcelar, analise qual valor caberá
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confortavelmente em seu orçamento nos próximos meses, evitando o risco de não conseguir
pagar e entrar na inadimplencia.

8- Saiba presentear

Nem sempre o que a mãe deseja é um presente “comprado”. É possível que ela queira ter mais
tempo com os filhos, fazer um passeio ou ser convidada para uma refeição preparada com
carinho. Não tenha medo de sair do convencional e demonstrar seus sentimentos por meio de
atitudes.

Reinaldo Domingos é doutor em educação financeira, presidente da Associação
Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) e da DSOP Educação Financeira e autor
do best-seller Terapia Financeira, do lançamento Diário dos Sonhos e da primeira
Coleção Didática de Educação Financeira do Brasil.
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