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1.Alfândega. É preciso
prestar atenção às cotas
da Receita Federal. A
fiscalização tem direito

de checar as bagagens e de co-
brar o imposto devido sobre
determinados itens

2. Bagagem. Os mais
consumistas acabam
seduzidos pelos des-
contos nos outlets e

pelas novidades nas lojas, mas
se esquecem que podem pagar
taxas por excesso de bagagem

3. Garantia. No caso
dos eletrônicos, a van-
tagem de comprar no
exterior já não é mais

tão grande. Vale pagar um pou-
co mais aqui, às vezes parcela-
do, e ter a garantia do produto

FEBRE DE CONSUMO

● A administradora de empresas
Daniela Lima voltou há pouco
mais de duas semanas de Miami,
nos Estados Unidos, com US$ 6
mil em compras. Trouxe de tudo:
perfumes, roupas, produtos de
beleza e maquiagem. Já vendeu
praticamente 100% do que trou-
xe na bagagem – e tem encomen-
das das clientes da zona norte de
São Paulo para uma próxima via-
gem. “Elas pedem muito o perfu-
me Carolina Herrera.”

A empreendedora de 26 anos,
que acabou de abrir um salão de
beleza no bairro do Mandaqui,
montou um pequeno quiosque
em que venderá produtos “impor-
tados” da Flórida. “Pretendo ir a
cada 45 dias”, diz ela, antecipan-

do que terá mais demanda com a
clientela que pretende formar no
novo negócio.

Daniela conta que a viagem –
um pacote especializado em com-
pras, da CVC – foi sua primeira
experiência em Miami. O tour,
que dura cinco dias, tem 24 ho-
ras de atividade livre. Enquanto a
maioria dos 14 companheiros de
pacote da administradora optou
por passear, ela reforçou as com-
pras: “Achei os outlets baratos,
mas em outros shoppings mais
sofisticados os preços não valem
muito a pena”.

A estratégia da administradora
para as encomendas é clara e
simples: venderá todos os produ-
tos adquiridos exatamente pelo
dobro do preço que custaram
nos Estados Unidos. “Deste total,
40% são para pagar a viagem e o
resto é o lucro”, diz ela. “Assim,
eu também consigo pagar as rou-
pas que comprei para mim.”

A primeira viagem a Nova York
da farmacêutica gaúcha Aline Ca-
sarin, de 29 anos, foi durante o
feriado de Ações de Graças, em
novembro do ano passado. Du-
rante a Black Friday – sexta-feira
de megadescontos do comércio
americano – e os três dias subse-
quentes, ela gastou R$ 18 mil em
butiques da 5ª Avenida e do
Soho, na loja de departamentos
Macy’s e em outlets da região,
como o Woodbury.

Aline, que pagou quase US$ 3
mil pelo pacote turístico, acabou
perdida em meio a uma monta-

nha de compras: mais de seis me-
ses após o retorno, ela ainda tem
dificuldade de contabilizar o que
adquiriu. De bolsas, conseguiu
contar 12 – boa parte ainda com a
etiqueta, esperando uma oca-
sião especial. Além disso, uma
mala recheada de produtos Vic-
toria’s Secret se tornou uma es-
pécie de “reserva” de presentes
para amigos e familiares.

A farmacêutica conta que, em-
bora tenha comprado o pacote
da Black Friday, na verdade ti-
nha a intenção de ir a Nova York
para conhecer a cidade. “Acabei
seduzida pelas compras e entrei
na onda do grupo.” Além de casa-
cos Armani, calças da Diesel e
blusas da Calvin Klein, também
encheu as malas de eletrônicos
como iPad e máquinas fotográfi-
cas de última geração.

A aventura de consumo, moti-

vada por preços bem mais bai-
xos do que no Brasil, não pesou
só no bolso. Rendeu dor de cabe-
ça na volta ao País. Com quatro

malas cheias, ela acabou arcan-
do com US$ 125 por excesso de
bagagem. Aline diz que voltaria a
fazer um tour de compras em No-

va York, mas de forma mais orga-
nizada, com prioridades claras.
“Vou tentar selecionar mais, em
vez de comprar tanto.” / F.S.

Doze bolsas, a maioria
ainda com as etiquetas

2- Brasileiros
aproveitam os preços
numa loja de eletrônicos
de shopping na Flórida

PRESTE ATENÇÃO

3- Turista passeia pelo
outlet: preferência da
maioria é por perfumes,
roupas e eletrônicos
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Operadoras criam
pacotes turísticos
só para compras
Real valorizado em relação ao dólar e peso dos impostos no Brasil
tornam as compras nos Estados Unidos mais vantajosas
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4- Após um dia de
compras, o ônibus
está à espera com
porta-bagagens cheio

Empresária vai
vender aqui pelo
dobro do preço

Seduzida por descontos
generosos, a gaúcha
Aline gastou R$ 18 mil
somente em compras e
mal conheceu a cidade

1 - Casal de turistas brasileiros carrega malas recheadas de
compras durante um tour no Sawgrass Mills Mall, na Flórida
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Os cuidados
nas compras
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Fernando Scheller

Cartazes avisando que os vende-
dores falam português são cada
vez mais comuns nos centros de
compras dos Estados Unidos. O
tráfego de brasileiros nos ou-
tlets e magazines no exterior
cresceu tanto que o turista local
é tratado como realeza no comér-
cio. Percebendo essa tendência,
as agências de turismo se prepa-
ram para atender especificamen-
te às demandas da clientela: cria-
ram pacotes em que passeios e
atrações são praticamente igno-
rados em favor das liquidações e
descontos.

De olho no aumento do poder
de compra do consumidor brasi-
leiro, a CVC já oferece dois desti-
nos exclusivos para compras:
Miami e Buenos Aires. Em Nova
York, a empresa montou um pa-
cote em que a visita ao outlet
Woodbury, a uma hora e meia de
ônibus de Manhattan, divide a
lista de passeios com o Empire
State Building e a Estátua da Li-
berdade. Agências ao redor do
País oferecem o pacote para a
Black Friday, durante o feriado
de Ação de Graças, em novem-

bro – tradicional período de des-
contos do varejo americano.

Todas as semanas, a CVC leva
15 passageiros por semana para
Miami no pacote dedicado às
compras, vendido a US$ 1.588.
Segundo Valter Patriani, presi-
dente da operadora de turismo,
boa parte da demanda pelos des-
contos está disfarçada nas via-
gens de lazer. “Se fosse contabili-
zar mais corretamente, diria que
pelo menos 200 pessoas viajam
semanalmente tendo as com-
pras como objetivo principal”,
afirma o executivo. A empresa le-
vou 500 mil turistas brasileiros
ao exterior em 2010, e prevê uma
alta de 10% para este ano.

Com o real valorizado, aumen-
tou a percepção da diferença en-
tre os preços praticados no Bra-
sil e no exterior. Além do fator
cambial, outro elemento econô-
mico ajuda a evidenciar a vanta-
gem da compra de determina-
dos produtos fora do País: a car-
ga tributária. Os perfumes im-
portados pagam tributos de 78%
no mercado nacional, de acordo
com o Instituto Brasileiro de Pla-
nejamento Tributário (IBPT).
Outros itens prioritários na lista

dos viajantes, como bebidas al-
coólicas e relógios, têm carga tri-
butária da ordem de 60%.

Para o economista Mauro Ro-
drigues, professor da Universida-
de de São Paulo (USP) e coautor
do livro Sob a Lupa do Economis-
ta, é muito difícil prever quan-
do a situação do câmbio vai mu-
dar no País. Enquanto o Brasil
continuar a atrair investidores,

diz ele, é improvável que o real se
desvalorize. Segundo o Banco
Central (BC), a entrada líquida
de dólares no Brasil somou US$
42,6 bilhões até o início de junho
de 2011, seis vezes o montante
verificado em igual período do
ano passado. “O Brasil se reve-
lou sólido na crise. E o mercado
aponta isso”, diz Rodrigues.

Mimos. Um dos pacotes tradi-
cionais no País é o que inclui as
ofertas da Black Friday, em Nova
York. Vendido por agências ao
redor do País por pouco menos
de US$ 3 mil, o roteiro inclui ou-
tlets da região, a tradicional 5ª
Avenida, o bairro boêmio Soho e
a loja de departamentos Macy’s.
Segundo as agências que ofere-
cem o pacote, é uma chance de o
consumidor brasileiro comprar
grifes famosas com desconto de
mais de 70%.

A agência Top Travelling, de
Lajeado (RS), é uma das que ofer-
tam a viagem. De acordo com a
sócia da empresa, Samanta Pin-
to, a procura pelo pacote de com-
pras em Nova York está mais for-
te em 2011. “No ano passado,
atingi o recorde, com 48 passagei-
ros. Para este ano, reservei 58 lu-
gares e tenho 39 vendidos, com
cinco meses de antecedência. Va-
mos superar o número de 2010
com certeza”, diz a empresária.

Samanta explica que os dias
de compras são organizados pa-
ra que os passageiros aprovei-
tem o maior número de ofertas.
Na visita à Macy’s, a programa-
ção começa por volta das 5h – a
ideia é que os turistas percorram
os 12 andares da loja em busca de
pechinchas. Nos outlets, cada
pessoa ganha um walkie talkie:
toda vez que estiver com as
mãos cheias de sacolas, aciona o
guia, que recolhe as compras pa-
ra o ônibus. “Às vezes, as pessoas
se perdem em meio às compras.
No ano passado, não conseguía-

mos achar dono para uma das sa-
colas.”

A corretora de seguros Cândi-
da Marchese já aproveitou as
ofertas da Black Friday duas ve-
zes – gasta, em média, R$ 10 mil
por viagem. “Não vou com lista
na mão, mas faço compras com-
parativas. Entre os itens que eu
mais compro estão os casacos de
inverno e maquiagem”, afirma.
Como a viagem acontece em no-
vembro, Cândida diz que pode
ser uma boa forma de antecipar
as compras de Natal com econo-
mia. “Ainda estou decidindo se
vou pelo terceiro ano.”

Cuidados. No entanto, para
que as ofertas não virem prejuí-
zo, é preciso tomar alguns cuida-
dos. O primeiro deles é prestar
atenção às cotas da Receita Fede-
ral. A fiscalização tem direito de

checar as bagagens e de cobrar o
imposto devido sobre determi-
nados itens. “Mesmo nos paco-
tes exclusivos para compras,
orientamos os guias a prevenir
os passageiros contra exageros”,
afirma Valter Patriani, da CVC.
“É sempre bom lembrar as pes-
soas da Alfândega.”

Na opinião do executivo, o via-
jante de compras experiente já
percebeu o que vale a pena adqui-
rir fora do País. “No caso dos ele-
trônicos, a vantagem não é mais
tão grande. Ninguém vai ver pes-
soas trazendo TV de plasma dos
Estados Unidos. Vale mais pagar
um pouco mais aqui e parcelar,
ter a garantia”, diz Patriani. A di-
ferença dos preços das roupas,
no entanto, é óbvia. “É possível
comprar roupas de marcas famo-
sas lá fora pelo preço de peças
comuns no Brasil.”

Lição. Numa próxima viagem, Aline vai tentar selecionar mais, em vez de comprar tanto
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● Cotação

US$ 2.998
é o preço do pacote de oito dias
para Nova York, que inclui com-
pras na Macy’s, na Quinta Aveni-
da e em outlets, além de pas-
seios pela cidade.

US$ 1.588
é o valor do pacote de cinco dias,
da CVC, para Miami. Inclui ou-
tlets e shoppings, sem passeios.

US$ 788
é o valor do pacote “Compras em
Buenos Aires”, da CVC.
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