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Botões 
para todos 

os lados 

PRESENTES X
NECESSIDADE
O Natal se aproxima e, 

com ele, as listas de presentes 
dos pequenos. Filhos, sobri-
nhos, afilhados, contando só 
as crianças o número já é conside-
rável. Você costuma atender todos 
os desejos do seu filho em termos 
de presente? É uma equação difícil de 
resolver. Por vezes, o presente é tão modesto que ficamos 
até sem jeito. Em outras, acaba fugindo do orçamento. Lá em 
casa, a lista da minha filha tem um item só: a Skye de pelúcia 
da Patrulha Canina. E o que mais vamos colocar?, questionei. 
E ela: nada mãe, só quero a Skye. E faz tempo que ela quer. 
Pelo menos meio ano.

Claro que já poderíamos ter comprado, afinal não é um 
presente dos mais caros. Mas aí tem aquela questão que abor-
damos acima. Será que devemos atender a todos os pedidos 
em todos os momentos? Eu sou um tanto impulsiva neste 
quesito - e o vô, então, nem se fala -, mas felizmente tenho 
um marido e uma mãe que me trazem de volta à realidade. 
Então, optamos por aguardar uma ocasião específica para o 
presente. E como no Dia das Crianças já tínhamos presente 
comprado há um tempinho, a missão ficou reservada ao 
Papai Noel. 

Segundo um relatório da T. Rowe Price (empresa norte
-americana de gestão de ativos global de capital aberto), a 
resposta é: não, não devemos dar tudo que os filhos pedem! 
Os pais que tentam comprar tudo o que os filhos querem 
podem, na verdade, estar fazendo mais mal do que bem a 
eles. A pesquisa, realizada pouco depois da temporada de 
festas do ano passado, ouviu mais de mil pais com crianças 
entre 8 e 14 anos.

A dica é ensiná-los a priorizar
De acordo com Stuart Ritter, planejador financeiro sênior 

da T. Rowe Price, as crianças que conseguem tudo o que 
querem estão perdendo a chance de praticar aspectos da 
administração do dinheiro. “Uma das principais habilidades 
que as pessoas precisam desenvolver como parte de suas 
vidas financeiras é priorizar e fazer concessões: diferenciar 
quais tipos de coisas são importantes, que tipos de coisas são 
menos importantes e como gerencio meu dinheiro”, disse ele.

“Se a criança está recebendo tudo o que está em sua 
lista, não tem a oportunidade de passar por este processo 
de priorização”, explicou Ritter. Ou seja, quando os pais 
atendem a todos os pedidos, os filhos “não precisam decidir 
o que é mais importante e o que é menos, e comunicar isso 
aos pais”, concluiu.

Precisamos ensinar a economizar
Alguns especialistas em educação dizem que, inclusive, 

é benéfico para as crianças aprenderem sobre o desapon-
tamento. Crianças que conseguem tudo o que querem se 
ajustam rapidamente a esta realidade, o que pode levar a 
expectativas cada vez maiores. Isso pode resultar em adultos 
que não sabem lidar com o fato de não conseguirem o que 
querem. A dica é conversar abertamente sobre orçamento 
em família: peça aos seus filhos que façam uma lista e, 

em seguida, sentem-se com eles 
e discutam o que eles consideram 

uma necessidade ou o maior 
desejo. De uma forma direta, 
isso é fazê-los entender que 
não podem ter tudo o que 

querem. Bom para o seu bol-
so e bom para a educação dos 

filhos, certo? Nós começamos pelo 
cofrinho, um fofinho porquinho azul.  

Já não é novidade que algu-
mas tendências voltam uma 
hora ou outra, em épocas dife-
rentes. Um exemplo disso 
são as peças abotoadas 
na frente, tendência 
máxima nos anos 
70 e 90. E agora, 
para  o  verão 
2019, voltaram 
com tudo em 
diferentes tipos 
de peças: ves-
tidos, shorts, 
saias, blusas e 
macacões. Ou seja, 
dá pra usar e abusar 
dos botões em dife-
rentes looks duran-
te toda a estação 
mais quente do 
ano. 

Os  vest idos 
são peças essen-
ciais no verão. Fresqui-
nhos, fáceis de combinar 
e bem femininos, eles 
são clássicos no guarda-
-roupa das mulheres. E os 
abotoados são uma ótima 
pedida, pois podem dei-
xar as peças mais ajusta-
das ao corpo, dando um 
ar bem sexy à produção. 
Ou, ainda, se preferir um 
estilo mais romântico, pode 

optar um modelo evasê, que 
deixa o visual bem girlie.

Os macacões também são 
uma ótima pedida para o 

verão, pois são elegan-
tes e super estilosos. 
Além de ser prático, 
o macacão, quan-

do acompanhado 
de botões, pode 
deixar o visual 
mais chique. Se 

quiser, comple-
mente a produção 
com um salto alto, 
que dá um up em 
qualquer look. 

Os shorts e as 
saias também são 
ótimas opções para 
quem quer abusar 
da tendência. Estas 
peças podem ser 

combinadas com 
diferentes tipos de 
blusas, deixando 
o look mais chique 
ou mais casual. 
Se quiser abusar 
mais ainda das 
tendências que 
estão em alta, 
vale  invest ir 
nos shorts e 
saias com bo-
tões e listrados. 

As listras estão aparecendo 
muito por aí e são uma grande 
aposta do verão.
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