
Você precisa
da Black
Friday?
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Calma! Pense! Repense e reflita!
Antes de comprar ou dar o “confirmar” online, você realmente
precisa deste item? Ou é só porque a Black Friday enlouquece
homens e mulheres? Sim, somos afetados em maior ou menor
grau, independentemente do gênero, idade ou condição social.

É verdade, o prazer de comprar não escolhe o sexo do consumidor.
Gostamos sim de comprar e quem disser que não gosta,
especialmente de uma promoção, provavelmente não está sendo
sincero. Comparo aos outros prazeres da vida. A liberação da
endorfina é a responsável por esta alegria, mas a “onda” acaba.
Então, apesar dos prazeres da vida serem ótimos, se forem
excessivos, não serão bons, explica Fernanda Brum.

É preciso dar um tempo para que a emoção inicialmente gerada no
momento de consumir seja analisada pelo lado racional do nosso
cérebro. Respire fundo, tire a mão do teclado ou simplesmente vá
dar uma volta pelo shopping. Isso fará com que a sua tomada de
decisão seja mais racional, assertiva, consciente e equilibrada
financeiramente, recomenda Denise Estrella.
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Saúde Financeira

ESSA DATA PODE AFETAR AS SUAS FINANÇAS.

DICAS E ORIENTAÇÕES PARA VOCÊ CUIDAR
MELHOR DA SUA SAÚDE FINANCEIRA.

RESPIRAR FUNDO TE

AJUDARÁ A FUGIR DAS

ARMADILHAS;



A nossa percepção é que parece que as pessoas
são tomadas por um frenesi neste dia e não
consideram que outras oportunidades de
compras existem, como os saldões de janeiro.
Concentrando as “promoções” somente em 24
horas, o nosso cérebro entende que haverá uma
escassez de oportunidade e desperta a decisão
de escolher e adquirir os “melhores” itens.

O fenômeno da escassez mental é estudado e pode
ser potencializado pela ansiedade que uma pessoa
sente ao perceber que outras pessoas estão se
divertindo, aproveitando a vida ou fazendo
investimentos lucrativos enquanto ela está de fora.
Esse comportamento tomou relevância a partir do
avanço da internet e suas redes sociais virtuais e é
chamado de Fear Of Missing Out (FOMO), termo
em inglês que representa o medo de ficar de fora
de uma oportunidade.

Respirar fundo te ajuda a escapar de
armadilhas.

A boa e velha lista será uma
excelente aliada.

Faça uma lista do que realmente PRECISA e não
daquilo que está comprando só porque está na
promoção. Não se esqueça de que têm as
compras de Natal (se for dar presentes), as festas
de final de ano e os gastos do início do ano, como
IPTU, IPVA, férias e material escolar, orienta
Fernanda.
Lembre-se também que se for pagar com cartão
de crédito, as parcelas devem ser sem juros e
recomendamos que sejam as mais curtas
possíveis. Se puder pagar à vista, tente negociar
um desconto ainda maior.

O planejamento financeiro poderá ser um aliado
na hora de equilibrar as tomadas de decisões de
consumo por necessidade, por conveniência ou
por prazer de estar realizando algum sonho
pessoal ou da sua família.
Então, que tal ir com calma nas ofertas da Black
Friday? Lembre-se: seu orçamento é limitado,
outras liquidações existirão e que estamos
prontas para te orientar na direção de uma
jornada financeira mais saudável e consciente!
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Quer conversar mais sobre estes e outros
assuntos relacionados ao tema Saúde
Financeira? Estamos no aplicativo da Soberj.
Nos encontramos lá!


