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Peic de setembro mostra que 86,3% das famílias estão endividadas
Arthur Mota

PEDRINHO tem seis anos e, contrariando a postura de endividamento dos adultos, mostrada na pesquisas, ele tem surpreendido os pais quando o assunto é economizar

Quando o consumo é o vilão
 CLASSES C

e D já começam
a apresentar o
distúrbio do
consumo compulsivo
por causa do
aumento de renda

Folha resume
O descontrole dos gastos financeiros pode se
tornar uma doença, caso não seja levado a
sério. Cada dia mais, os brasileiros estão mais
endividados. Por isso, tratar o assunto desde a
infância é essencial para evitar que existam
novos adultos com distúrbio do consumo
compulsivo.

DIÓGENES FREIRE
Continuação da capa

Pesquisa de Endividamento
e Inadimplência do Consumidor (Peic), referente ao
mês de setembro, revelou
que 86,3% das famílias brasileiras estão endividadas. O
descontrole nas contas é comumente associado ao consumismo e a compra dos presentes do Dia das Crianças
pode ser uma oportunidade
para pais e filhos refletirem
sobre o orçamento familiar. “A
preocupação com o controle
dos gastos deve vir desde a infância. Hoje, essa questão é

até tida como problema de
saúde pública e são comuns
os tratamentos psicológicos
nesse sentido”, explica a presidente do Conselho Regional
de Economia (Corecon-PE),
Ana Claudia Arruda.
A presidente reforça que as
classes de maior poder aquisitivo tendem a consumir produtos mais sofisticados, mas
as classes C e D já começam
a apresentar o distúrbio do
consumo compulsivo por
causa do aumento de renda.
“Preocupado com esse dese-

quilíbrio, o Corecon está lançando um curso de formação
de multiplicadores financeiros
para treinar outras pessoas e
contribuir para uma sociedade economicamente mais
consciente”.
Pedro Leonardo Soriano
(Pedrinho) tem 6 anos, recebe semanada e tem surpreendido os pais quando o
assunto é economizar. Pedrinho conta que já abriu mão de
vários brinquedos para poupar
o dinheiro e usá-lo em ocasiões futuras.

A mãe de Pedrinho, Thais Soriano, diz que depois da educação financeira oferecida pela
EccoPrime Billingual School
em Camaragibe, o filho passou
a distinguir o que ele quer do
que realmente precisa. “Supríamos a nossa ausência com
presentes e ele se tornou muito
consumista. Depois que modificamos os hábitos, ele
aprendeu a esperar as datas
comemorativas”, relatou.
Entre os produtos oferecidos
pela corretora de valores Easynveste, há a opção de pais e
filhos investirem juntos. O diretor da corretora, Amerson
Magalhães, conta que o adolescente faz o cadastro na plataforma, mas os pais ou responsáveis são cadastrados juntos e também devem orientar
e acompanhar toda movimentação feita pelo filho. “Muitas vezes, os pais olham apenas para a poupança, mas
essa é a opção menos rentável
no momento, principalmente
em relação aos títulos privados
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Com a diversidade de brinquedos oferecidos nesta época
do ano, os pais devem ficar
atentos às características dos
presentes para evitar acidentes
ou danos à saúde dos filhos.
Para aumentar o grau de informação de pais e responsáveis, a Associação Brasileira
de Defesa do Consumidor (Proteste) está disponibilizando em
seu site o download gratuito de
uma cartilha com direitos dos
cidadãos de até 12 anos. O documento aborda legislação,
educação, sustentabilidade, diversão, nutrição e viagens.
Entre os destaques, está o cuidado com brinquedos que machucam crianças e o sentido
educativo da mesada.
O Procon-PE orienta os consumidores a verificar a faixa

VERIFIQUE a faixa etária a qual se destina o brinquedo
etária e a que se destina o
brinquedo, bem como se as
instruções de uso estão escritas em português. Além disso,
a embalagem deve conter o

selo de segurança do Inmetro.
Em relação aos brinquedos
eletrônicos ou mecânicos, é recomendado que os consumidores testem o funcionamen-

to antes de concretizar a compra. Porém, embora o produto
funcione na loja, o fabricante
não está isento de responsabilidade caso o produto apresente defeitos após o início do
uso.
O gerente de fiscalização do
Procon-PE, Flávio Sotero, diz
que é importante consultar regularmente os órgãos de proteção ao consumidor para
acompanhar a lista de recall
dos brinquedos que é divulgada pelos fabricantes. “Caso o
brinquedo apresente defeitos,
o Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura uma
garantia de 90 dias para problemas aparentes e o fabricante terá 30 dias para consertar o defeito ou ressarcir o
consumidor”, acrescentou.

que oferecem um maior risco,
mas são os de maior rendimento. Para quem não quer arriscar muito, existem os títulos
públicos que são ligados ao Te-

souro Direto, em compensação a rentabilidade é menor.
Ainda assim, são bem melhores do que a poupança tradicional”, explica Magalhães.

Saiba mais
PESQUISA - Levantamento feito pelo Serviço Central de
Proteção ao Crédito (Boa Vista - SCPC) registrou que 88%
dos brasileiros consideram “muito importante” a educação
financeira para crianças.

