
3 itens básicos para economizar no enxoval 

 

Um novo bebê está chegando à família e, junto com ele, alguns anseios e preocupações. A 

família começa a organizar a chegada do pequeno,  o enxoval começa a ser comprado e, 

então, passam a se dar conta de que os gastos são maiores  do que imaginavam. 

 

Itens básicos, como produtos de higiene e fraldas, são os que mais costumam pesar no 

orçamento. Apesar de baratos quando comparados unitariamente, são utilizados em grande 

quantidade, o que pode fazer com que saiam  mais caros até do que os móveis do quarto do 

bebê. 

 

Esse cenário é realidade para grande parte dos pais de primeira viagem . Se você faz parte 

desse time, seguem algumas dicas para economizar nos produtos básicos. 

 

1. Fraldas 

 

a. Compre em atacado! 

 Se tiver um Atacadão perto  de você, corra para lá! Quanto mais você comprar, maior o 

desconto que conseguirá. 

 

Além disso, pela internet também é possível encontrar boas promoções de fraldas. 

Dependendo do valor da compra, você pode conseguir o frete grátis, o que torna bem mais 

barato do que comprar um pacote de cada vez no mercado do bairro. 

 

Mas atenção!! Essa dica só é segura se você já tiver testado a marca da fralda no seu bebê! 

Alguns bebês desenvolvem alergia a determinadas marcas e, por isso, é importante testar 

antes de fazer um super estoque. 

 

b. Faça um chá de fraldas. 

Geralmente as pessoas ficam animadas com festas e para você, além da diversão, essa festa 

pode render uma bela economia. Coloque no papel os gastos que você terá e veja se 

compensa. Também é importante saber se a mamãe não estará muito cansada na data da 

festa e se terá disposição para organizá-la, afinal, fazer festa dá trabalho. 

 

c. Convide as pessoas para conhecerem o bebê. 



Se você não quer organizar um chá de fraldas, uma boa ideia é convidar as pessoas para uma 

visita após o nascimento do bebê. Geralmente os visitantes gostam de levar fraldas ou algum 

outro mimo para o recém nascido. Você pode organizar lembrancinhas de boas vindas e 

entregar para os seus convidados. 

 

d. Use fraldas de pano.  

Sim! Em pleno século 21 ainda existem fraldas de pano. Agora elas estão reformuladas e são 

facilmente lavadas na máquina. As fraldinhas têm várias estampas criativas e botões para se 

ajustarem ao corpo do bebê até a época do desfralde. 

O investimento inicial é maior do  que o das descartáveis, mas a economia pode chegar  a 

R$5.000,00! Vale a pena pesquisar e ver se a família se adaptaria com a rotina de lavar as 

fraldinhas. Vocês também podem escolher se farão uso integral ou se revezarão com as fraldas 

descartáveis. 

 

2. Lenços umedecidos. 

Os lenços umedecidos, apesar de práticos, são um gasto alto. 

Atualmente, os pediatras recomendam o uso de algodão e água para limpar o bumbum do 

neném.  Essa prática evita alergias e é uma super economia! Deixe os lenços umedecidos para 

usar só quando sair. 

 

3. Roupas e sapatos. 

A tentação de ver nossos pequenos usando toda sorte de miniaturas de roupinhas é muito 

grande. É preciso ter controle pra não ver seu orçamento todo transformado em bodyzinhos e 

mini sapatos. 

 

a. Compre conforme a necessidade de cada fase. 

Para aproveitar melhor o seu dinheiro, lembre-se de que nos primeiros meses o bebê não vai 

sair de casa com tanta frequência. Além de vocês estarem em fase de adaptação, ele ainda não 

estará totalmente imunizado. Portanto, o melhor é investir em roupas práticas e básicas para 

os primeiros 3 meses. 

Outra peça desnecessária são sapatos. Apesar de muito fofos, eles não tem utilidade enquanto 

o bebê não andar. Além disso, sapatinhos são presentes que as pessoas gostam de dar. Se fizer 

questão de ver seu filho com sapatinhos, espere um pouco pra comprar, é possível que você 

ganhe alguns pares. 

 

b. Use a internet a seu favor (de novo!).  



Pesquise sites de roupinhas. Tanto os sites nacionais como os internacionais podem ter ótimas 

ofertas, principalmente se comprar em grande quantidade. Se a loja tiver perfil em redes 

sociais, veja os comentários dos clientes. Você pode economizar muito comprando online. 

 

c. Aceite doações. 

Sempre tem algum parente ou amigo que guardou as roupinhas do filho mas já está 

desesperado para abrir espaço no guarda roupas. Se eles oferecerem algo a você, aceite. As 

roupinhas de bebê geralmente são pouco usadas pois eles crescem muito rápido. Aceitando a 

oferta, você terá roupinhas praticamente novas e sem custo algum. 

 

d. Passe nos brechós da cidade. 

Se você não se importa em comprar roupas usadas, dê um passeio nos brechós da sua cidade. 

Você vai se surpreender com a quantidade de roupinhas de boa qualidade e preços baixos. 

 

Gostou dessas dicas? Hora de colocar em prática! Tem mais alguma dica para compartilhar? 

Comente aqui embaixo! 

 

801 palavras. 


