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Neste momento, você teria coragem de abrir a
sua carteira, retirar uma nota de R$10,00 e
simplesmente rasgá-la e jogá-la no lixo? Claro
que não! Mas é bem possível que faça isso
todos os dias sem se dar conta.
Toda vez que gasta com algo que não lhe
oferece qualquer retorno, por menor
que seja, você desperdiça seu dinheiro e
também os recursos naturais. Os
exemplos são muitos, como comprar um
alimento e deixar estragar, ser multado
no trânsito, pagar contas em atraso,
pagar a academia e não frequentá-la,
comprar algo sem utilidade só porque
estava em promoção.
É hora de dar mais importância à eliminação do
desperdício, parar de fazer mal uso dos recursos
que a natureza lhe oferece e de jogar dinheiro
fora. Essa é uma excelente forma de fazer seu
dinheiro render, ou seja, de utilizar melhor os
seus próprios recursos e os recursos naturais,
que também pertencem às gerações futuras.

• Gás: deixo a boca do fogão acesa, mesmo
sem ter colocado uma panela sobre ela?
• Alimentação: vou ao mercado com fome e
compro mais coisas do que preciso? Compro
em excesso e termino por jogar alimentos
fora? Caio nas armadilhas da publicidade dos
mercados e compro por impulso? Em um
restaurante que cobra pelo quilo, deixo
sobrar comida no prato?
• Compras: compro produtos e não os utilizo?
• Contas: pago contas com atraso e perco
descontos de pontualidade? Pago contas com
multas e juros? Pago apenas a parcela mínima
do cartão de crédito, tendo que pagar juros
sobre o restante? Recebo multas no trânsito?
Uma vez conhecidos os desperdícios, é
importante alterar os comportamentos e
eliminá-los. Isso trará benefícios
financeiros imediatos. Seu bolso e as
gerações futuras agradecerão, e você vai
se surpreender com os resultados.

Que tal medirmos o quanto desperdiçamos?
• Água: a torneira da pia fica aberta
enquanto escovo os dentes? Demoro
muito tempo tomando banho? Deixo a
torneira aberta enquanto lavo a louça? Há
vazamentos em casa?
• Luz: deixo a luz de cômodos acesa sem
ninguém presente? Deixo a TV ligada sem
espectadores? Abro a geladeira sem ter ideia
do que pretendo encontrar, deixando-a
aberta mais tempo que o necessário?
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