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Presente de Natal da classe A é 4 vezes mais
caro que o da maioria
CLAUDIA ROLLI
DE SÃO PAULO

Recomendar 70 0

Elas compram em média 20 presentes para a família, gastam
R$ 3.500 em roupas por mês e preferem escolher sapatos e
bolsas nas prateleiras de lojas fora do país, quando viajam
ao exterior em férias ou a trabalho.

Esse é o perfil das consumidoras da classe A da cidade de São Paulo, segundo o
Instituto Qualibest, que criou uma rede virtual fechada (a La Clé) para fazer pesquisas
com mulheres da alta renda.

Na contramão da maioria dos paulistanos, as consumidoras dessa faixa de renda
pretendem gastar R$ 235 em cada um dos presentes que devem comprar neste ano.

O que elas vão gastar em um presente a maioria dos paulistanos informou que deve
gastar na compra de cinco "lembrancinhas". Pesquisa da Fecomercio SP apontou que o
gasto será de R$ 43 por presente. Em 2011, o custo foi de R$ 55 por presente.

"Perco um pouco a noção dos gastos nessa época do ano. Mas não tem como fugir. Além
dos presentes da família, dos filhos e das pessoas mais próximas, tem os gastos com
13º salário, férias e outros direitos dos empregados de casa e do prédio", diz Vicky
Levy, profissional que atuou no mercado financeiro e agora se dedica a criar dois filhos
e cuidar da casa.

A renda da dona de casa vem de aplicações financeiras e da pensão paga pelo ex-
marido, um executivo do setor financeiro. Ela prevê que o custo fixo de R$ 30 mil, em
média, por mês salte para R$ 80 mil em dezembro --se somados gastos com viagem.

Parte dos presentes é pago em espécie. "Como viajo com familiares, também dou de
presente uma parte em dólar para gastarem no passeio."

Assim como a maioria das entrevistadas de alta renda, Vicky compra em lojas de
shopping e pela internet. "Com a comodidade de comprar pela internet, tenho me
achado meio 'gastona' comprando toda semana", admite. Ela não soube estimar o gasto
mensal com roupas --na pesquisa, as consumidoras gastam R$ 3.500 mensais.

Neste ano a decoradora Adriana Malouf e sua família decidiram mudar de hábito. Em
vez de presentear os adultos, só as crianças entram na lista do Natal.

"Foi uma mudança para evitar essa loucura de final de ano", diz. Cada criança deve
ganhar em média 15 presentes, com valores variados.

"Sou zero consumista e super contida. Só faço compras quando preciso", diz Adriana,
que afirma estar fora da estatísticas do instituto.

 

Folha de S.Paulo no

Roberto Andreia Bornamell Gilda Luciana

Folha de S.Paulo no Facebook

Curtir 1.272.340

1,272,340 pessoas curtiram Folha de S.Paulo.

Plug-in social do Facebook

PUBLICIDADE

1. Prefeitura do Rio ordena interdição da
CSA por falta de licença

2. Intenção de compra dos paulistanos
aumenta no primeiro trimestre, diz
FIA

3. Golfista nº 1 do mundo assina com a
Nike por R$ 500 mi e supera Tiger
Woods

4. Após atrasos, relógio de pulso Pebble
será lançado em 23 de janeiro

5. Google descarta duas patentes de
processo contra Microsoft

PUBLICIDADE

Assine 0800 703 3000 SAC Bate-papo E-mail E-mail Grátis Notícias Esporte Entretenimento Mulher Rádio Vídeo Shopping

+SEÇÕES

 

 Maior | Menor  Enviar por e-mail  Comunicar erros  Link http://folha.com/no1203463          

TEMAS DO DIA VIOLÊNCIA SETOR ELÉTRICO INSS VENEZUELA BATTISTI CLASSIFICADOS TV FOLHA HORÓSCOPO ACERVO FOLHA

LOGIN

ASSINE A FOLHA

ATENDIMENTO

QUARTA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 2013 17H17
 Site  OK

SÃO PAULO 23°C
OUTRAS CIDADES

http://tempo.folha.com.br/sp/sao_paulo
http://folha.com.br/
https://atendimento.folha.com.br/atendefolha/Principal.do
http://www.assinefolha.com.br/?gid=FOL
http://paywall.folha.uol.com.br/folha/login?return_url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fmercado%2F1203463-presente-de-natal-da-classe-a-e-4-vezes-mais-caro-que-o-da-maioria.shtml&logintype=navfolha&urltype=login
http://www1.folha.uol.com.br/fsp
http://acervo.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/
http://www1.folha.uol.com.br/tv/
http://classificados1.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/1211787-cesare-battisti-esta-morando-nos-jardins-em-sao-paulo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1212279-venezuela-aguarda-parecer-do-supremo-sobre-sucessao-polemica.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1212214-beneficios-do-inss-acima-do-minimo-terao-reajuste-de-615.shtml
http://www1.folha.com.br/mercado/1212047-custo-de-termicas-ja-ultrapassa-r-1-bi-e-ameaca-reducao-de-tarifa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1212145-gravida-baleada-passa-por-cesariana-e-continua-em-estado-grave.shtml
javascript:void(0)
http://feeds.folha.uol.com.br/mercado/rss091.xml
http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&tt=Presente%20de%20Natal%20da%20classe%20A%20%C3%A9%204%20vezes%20mais%20caro%20que%20o%20da%20maioria&du=http%3A%2F%2Ffolha.com%2Fno1203463
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fmercado%2F1203463-presente-de-natal-da-classe-a-e-4-vezes-mais-caro-que-o-da-maioria.shtml
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffolha.com%2Fno1203463&original_referer=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fmercado%2F1203463-presente-de-natal-da-classe-a-e-4-vezes-mais-caro-que-o-da-maioria.shtml&text=Presente%20de%20Natal%20da%20classe%20A%20%C3%A9%204%20vezes%20mais%20caro%20que%20o%20da%20maioria&via=folha_com&related=folha_com&lang=pt-br&source=tweetbutton
http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&url=referrer
http://tools.folha.com.br/feedback?url=http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1203463-presente-de-natal-da-classe-a-e-4-vezes-mais-caro-que-o-da-maioria.shtml
http://tools.folha.com.br/send?site=emcimadahora&url=http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1203463-presente-de-natal-da-classe-a-e-4-vezes-mais-caro-que-o-da-maioria.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://tvuol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://radio.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://mulher.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://entretenimento.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://esporte.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://noticias.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=58&grp=src:13;creative:barrauol_superior;link:email_gratis&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.uol.com.br/
http://bn.uol.com.br/event.ng/Type=click&FlightID=220917&AdID=470253&TargetID=20850&ASeg=&AMod=&AOpt=0&Segments=134,385,500,525,544,869,882,1417,1956,1959,2407,2414,3171,4102,4874,4986,6891,7472,8277,10107,11132,11966,14413,20311,21579,22103,22226,22256,22296,22300,22540,22547,22583&Targets=20850,22087,28308,2138,28140,19890,29476,30792,33728,34169,887,16844&Values=51,62,75,83,100,150,196,209,211,349,371,382,391,406,484,486,698,958,998,1039,12346,12349,12350,12568,15612,16559,16573,17669&RawValues=&Redirect=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:3;chn:102;thm:folha_calhau;creative:auto-dvd&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/auto-dvd-player.html?num=60&noex=1&nortrk=1&vitrine=oferta&ps=false&lout=80661
http://www1.folha.uol.com.br/tec/1212330-google-descarta-duas-patentes-de-processo-contra-microsoft.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/1212336-apos-atrasos-relogio-de-pulso-pebble-sera-lancado-em-23-de-janeiro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/1212345-golfista-n-1-do-mundo-assina-com-a-nike-por-r-500-mi-e-supera-tiger-woods.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1212348-intencao-de-compra-dos-paulistanos-aumenta-no-primeiro-trimestre-diz-fia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1212354-prefeitura-do-rio-ordena-interdicao-da-csa-por-falta-de-licenca.shtml
http://bn.uol.com.br/event.ng/Type=click&FlightID=220811&AdID=470045&TargetID=16416&ASeg=&AMod=&AOpt=0&Segments=134,385,500,526,544,641,868,882,1417,1956,1959,2407,2414,3171,4102,4874,4986,6891,7472,8277,10107,11132,14413,20311,21579,22103,22226,22256,22296,22300,22540,22547,22583&Targets=16416,1162,888&Values=51,62,75,83,100,150,209,211,349,371,382,388,406,484,486,698,738,958,998,1039,12346,12349,12350,12568,15612,16559,16573,17669&RawValues=&Redirect=http://englishtown.folha.com.br/online/lp/PrivateTeacher_Mar11_PT_LP2B.aspx?ctr=br&lng=pt&etag=folhpc_selo_tur_pp_pt26&ps=y
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/envie_sua_noticia.shtml
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://www.facebook.com/folhadesp
http://www.facebook.com/luciana.lourenco.106
http://www.facebook.com/gilda.souza.961
http://www.facebook.com/bornamell.transporte.7
http://www.facebook.com/andreia.dasilva.501
http://www.facebook.com/roberto.daconceicao.7
https://plus.google.com/106339814614280647525?prsrc=3
http://ad.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3d65/f/288/%2a/s%3B265006586%3B0-0%3B0%3B90681840%3B2928-180/150%3B51390389/51358272/1%3B%3B%7Esscs%3D%3fhttp://bn.uol.com.br/event.ng/Type=click&FlightID=215463&AdID=459081&TargetID=668&ASeg=&AMod=&AOpt=0&Segments=15,134,385,396,439,500,544,550,566,866,882,1417,1956,1959,2254,2407,2414,2871,3171,3680,4102,4874,4986,5929,6593,6726,6891,7472,8277,9187,10107,11132,12420,14403,14413,14908,19172,20311,21579,22103,22226,22256,22274,22296,22300,22540,22547,22583&Targets=4,435,18980,6444,668,883,2481,4361,7418,8342,8524,12112,17630,22140,23080,29368,34120&Values=51,62,75,83,100,150,200,209,211,349,371,382,390,406,484,486,698,958,998,1039,12346,12349,12350,12568,15612,16559,16573,17669&RawValues=&Params.User.UserID=a8185a2-31376-1682562941-1&Redirect=http%3a%2f%2fmgm-saopaulo.fgv.br/cursos/mba-pos-graduacao
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fmercado%2F1203463-presente-de-natal-da-classe-a-e-4-vezes-mais-caro-que-o-da-maioria.shtml&region=follow_link&screen_name=folha_com&tw_p=followbutton&variant=2.0
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
http://classificados.folha.uol.com.br/negocios/1212369-pequenas-empresas-geram-mais-empregos-do-que-as-grandes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrio
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/
http://www1.folha.uol.com.br/tec
http://f5.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://bn.uol.com.br/event.ng/Type=click&FlightID=221262&AdID=472216&TargetID=12230&ASeg=&AMod=&AOpt=0&Segments=134,385,500,544,882,1417,1956,1959,2407,2414,3171,4102,4874,4986,6891,7472,8277,9272,10107,11132,14413,20311,21579,22103,22226,22256,22296,22300,22540,22547,22583&Targets=20337,25126,12230&Values=51,62,75,83,100,150,209,211,349,371,382,386,406,484,486,698,958,998,1039,12346,12349,12350,12568,13176,15612,16559,16573,17669&RawValues=&Redirect=http://imoveis.mrv.com.br/?fbx=1&w=Folha_f1_QueroUmMRV&utm_source=Folha&utm_medium=banner_f1&utm_content=QueroUmMRV&utm_campaign=Folha_f1_QueroUmMRV


COMPRAR

UM MUNDO, UMA ESCOLA: A
EDUCAÇÃO REINVENTADA

Salman Khan

De: 29,90

Por: 23,90

COMPRAR

A EDUCAÇÃO DOS FUTUROS
MILIONÁRIOS

Michael Ellsberg

De: 29,90

Por: 25,40

Bolsas e sapatos estão na lista de presentes favoritos das consumidoras "gastonas" ou
nem tanto assim. Três das últimas dez compras desses itens foram feitas fora do Brasil,
diz Daniela Daud, diretora do Qualibest.

"Não fico no desespero se não consigo comprar uma bolsa. Espero a próxima viagem,
me recuso a pagar aqui o dobro do preço de uma Chanel lá", diz Vicky. "O Brasil ficou
um país caro. Não sou apegada a marcas, compro o que cai bem", diz Adriana.

No estudo foram entrevistadas 241 mulheres entre 6 e 12 de dezembro. "São
consumidoras conscientes, que conhecem o valor do produto, exigentes no atendimento
e na qualidade, por que têm experiência de compra dentro e fora do Brasil', diz Daniela.
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Vale decide quitar dívida com autoridades suíças
Valor do IPVA de 2013 sai amanhã; saiba como consultar
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Presente de Natal da classe A é 4 vezes mais caro que o da maioria
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Livro debate problemas entre marketing e administração; leia trecho
Jornalista reúne façanhas de 25 celebridades do empreendedorismo em livro
Ex-presidente do Banco Central escreve 'As Leis Secretas da Economia'
'Trabalhar demais' é um dos principais lamentos de pacientes terminais
'Educação de Futuros Milionários' descarta necessidade de curso superior

Planeje 2013 com 13º, não com simpatias; ouça consultora
'Trabalhando com Monstros' previne leitor de psicopatas corporativos
'Falsa Economia' destrói nove mitos do mercado; leia trecho
Economistas confundem sofrimento com prosperidade, diz autor
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1. Benefícios do INSS acima do mínimo
terão reajuste de 6,15%

2. IPVA com desconto em SP começa a
vencer na sexta; veja calendário

3. Itaipu é a única das grandes usinas
com reserva perto do ideal

4. Custo de térmicas já ultrapassa R$ 1
bi e ameaça redução de tarifa
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em 19/12/2012 às 06h21

"Ah Vá! É mesmo?" Pensei que os presentes que Eike Batista compra, são iguais aos do Zé Prequeté!

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

em 19/12/2012 às 12h32

Reportagem que não reflete a maior parte das pessoas em suas devidas classes. Eu mesmo ganho 5
dígitos por mês e compro presente na 25 de março, pra gastar o mínimo possível. Também não gasto
dinheiro com carro, que é outra alienação do povo brasileiro, ( meu carro vale o que ganho por mês e
está com 104 mil km rodados e pretendo ficar com ele mais 4 anos ). Brasileiro precisa entender para
que serve o dinheiro e pensar melhor no que fazer.

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

em 19/12/2012 às 12h33

Brasileiro fica contente quando paga mais caro. Por isso, tudo aqui custa mais. Quando algo é barato, já
colocamos em dúvida a qualidade.

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem
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