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m tempos de incerteza na econo
mia, fazer compras fora do Brasil 
pode parecer uma extravagância 

irresponsável. Não é. O dólar subiu cerca 
de 3% nos últimos 30 dias e ainda deverá 
oscilar, mas não há motivos para acredi
tar numa mudança radical de panorama. 
O real deve se manter forte em relação a 
moedas estrangeiras, e os preços lá fora 
continuarão mais atraentes que os daqui. 
O aeroporto internacional e os sites es
trangeiros representam uma saída racio
nal para economizar nas compras porque 
o Brasil é, e deverá continuar por alguns 
anos, um lugar caro. 

A revista britânica The Economist elabora 
desde 1986 o "índice Big Mac", com preços 
do hambúrguer do McDonald's em dezenas 
de mercados. Apesar de ser apenas um san
duíche, ele representa com surpreendente 
precisão a variação do custo de bens de con
sumo em diferentes lugares do mundo. Na 
edição 2011 do estudo, divulgada no fim de 
julho, o Big Mac brasileiro apareceu como 
o quarto mais valorizado entre os países 
pesquisados. O índice apenas confirmou 

o que boa parte da classe média já havia 
percebido: os preços estão altos aqui, e vale 
a pena programar compras para coincidir 
com as férias no exterior. Muitos passaram 
a viajar inclusive com o objetivo de renovar 
a casa. Segundo o Banco Central, nunca os 
brasileiros gastaram tanto lá fora. De janei
ro a junho de 2011, foram mais de US$ 10 
bilhões, próximo do que se gastou nos 12 
meses de 2008 ou de 2009 e a caminho de 
bater o recorde histórico de US$ 16 bilhões 
registrado no ano passado. Ninguém chega 
a importar Big Mac, é claro. Mas itens an
tes insuspeitos por serem muito grandes, 
como móveis, ou muito simples, como 
lençóis, entraram na lista. 

O casal Petrucia Finkler e Rodrigo 
Dienstmann não viveu os anos de enca
recimento gradual do mercado brasileiro. 
Os dois se mudaram para os Estados Uni
dos em 2001 e quando voltaram, em 2010, 
se assustaram com os preços. Decidiram 
montar a casa no Brasil do mesmo jeito que 
fizeram em Chicago: compraram tudo em 
lojas de departamentos americanas. Nas 
férias, em junho, trouxeram computador, 
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lençóis, toalhas de banho, roupas íntimas, 
tênis, objetos de decoração, produtos de 
limpeza, temperos, cosméticos e material 
de escritório. Os produtos acabaram en
chendo cinco malas. "Trouxe um compu
tador Apple por quase a metade do preço 
daqui, incluindo a taxa de importação", 
afirma Dienstmann. O casal prepara a lista 
da próxima viagem, prevista para abril. 

A quantidade de brasileiros com sacolas 
de compras no exterior é tamanha que fez 
surgir uma rede de facilidades. Agências 
de turismo montam roteiros de compras 
com guia brasileiro, hospedagem e ônibus 
incluídos. Tradicional roteiro dos sonhos 
das crianças fãs da Disney, Orlando, na 
Flórida, passou a ocupar também o ima
ginário dos sacoleiros, por ter lojas de des
contos mais baratas e próximas dos hotéis 
do que em Miami ou Nova York. Por cerca 
de US$ 1.300, o pacote de cinco noites em 
Orlando dá direito a visitar quatro shop
ping centers e um supermercado Walmart. 
Diversão garantida. "As vendas desse tipo 
de pacote cresceram 3 5 % em relação ao 
ano passado", diz Jaime Abraços, diretor 
comercial da agência Marsans Brasil. 

Q u e m b u s c a atendimento perso
nalizado pode ainda contratar um con
sultor. A economista Priscila Goldenberg, 
de 38 anos, mudou-se para M iami para 
acompanhar o marido, em 2009. No ano 
passado, v irou personal shopper. "V i uma 
mãe chorando e percebi que ali havia uma 
oportunidade de negócio." Por US$ 300 ao 
dia, Priscila ajuda a montar a lista de pe
didos e acompanha as compras. Por US$ 
600, ela vai às lojas munida de um celular 
com câmera e transmite, por Skype, as 

imagens dos produtos. Nesse caso o com
prador participa à distância, em tempo 
real, e depois só tem o trabalho de buscar 
a encomenda. A advogada e atriz Flávia 
Breda, de 30 anos, contratou os serviços 
de Priscila para montar o enxoval de seu 
primeiro filho, Henrique. Entre produtos 
e consultoria, gastou US$ 4 mi l . "Trouxe 
produtos de marcas como Ralph Lauren, 
Baby Dior, Lacoste e Gap", afirma Flávia. 
"Não conseguiria fazer uma compra pa
recida por esse valor no Brasil." 

Em junho do ano passado, Dione 
Occhipinti, de 35 anos, abriu seu serviço 
de personal shopper em Paris. Mirava o 
crescente número de brasileiros que iam 
à capital mundial da moda, mas, por des
conhecimento da língua francesa, não se 
sentiam à vontade para entrar em lojas 
de luxo. Por € 500, ela conduz o cliente 
durante um dia de visitas a lojas de mar
cas consagradas, como Dior e Chanel, e 
outras conhecidas apenas por parisienses. 
Marcas impressionam, mas não são tudo. 
"Recomendo evitar o impulso de comprar 
um produto pela marca", diz. "Se a roupa 
não veste bem, por melhor que seja o pre
ço, é melhor deixar para lá." 

Fazer boas compras no exterior requer 
planejamento. Para começar, não saia de 
casa sem uma lista, ou correrá o risco de 
perder tempo de viagem ou espaço na mala 
com distrações. Sempre que possível, expe
rimente os produtos no Brasil e anote os 
preços. Pesquise também padrões regionais. 
Por exemplo, o calçado europeu número 
37 equivale ao 35 brasileiro. Videogames, 
televisores, aparelhos Blu-ray e telefones ce
lulares podem não funcionar corretamen
te. Algumas lojas no exterior oferecem • 





o "desbloqueio" dos aparelhos, mas o serviço 
leva à perda da garantia. Normalmente, os 
produtos trazidos do exterior dão direito à 
cobertura também no Brasil. "Se o produ
to vier com defeito, o representante local é 
responsável pela troca", afirma Ricardo M o -
rishita, especialista em Direito do Consu
midor da Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Para saber se vale a pena viajar para fa
zer compras, é preciso levar em conta três 
aspectos. O primeiro é o custo da viagem, 
que pode ser reduzido se a passagem aérea 
for comprada com milhas ou em promo
ções. O segundo é a forma de pagamento 
e a eventual incidência de impostos de i m 
portação (leia o quadro na página 70), que 
podem encarecer os produtos. O terceiro 
aspecto é o que a pessoa planeja adquirir. 
O professor de finanças Nelson de Sousa, 
do Ibmec, no Rio de Janeiro, calcula que 
comprar duas vezes o custo da viagem já 
torna o negócio lucrativo. 

Para compraspequenas, a sugestão é 
consultar sites no exterior. Despesas de até 
US$ 50 não pagam imposto de importa
ção e, frequentemente, o frete é cortesia. O 
maior problema é a desconfiança - o cliente 
compra sem jamais ter visto o vendedor, 
diante da promessa de receber dias depois 
-, mas há como contornar isso. Em primei
ro lugar, buscando marcas conhecidas. A 
Amazon.com surgiu como livraria virtual 
e hoje vende roupas, calçados, eletrônicos 
e cosméticos. Sites de classificados como 
o eBay trazem confiança às transações ao 
publicar a reputação do anunciante. Se ele 
prometer e não entregar, seu nome ficará 
sujo. "Quem vive de vender pelo eBay zela 
pela própria imagem. Uma vez o produto 
não chegou, e recebi o dinheiro de volta", diz 
o universitário Gabriel Kaffka, de 25 anos, 
que costuma comprar livros e eletrônicos. 

Acompanhar blogs e fóruns na i n 
ternet também ajuda a conhecer novos 
sites de vendas. Uma das criadoras do 
blog Beleza Exterior, Laura Folgueira, de 
26 anos, compra cosméticos na página 
www.strawberrynet.com. "A loja fica em 
H o n g Kong, mas faz tanto sucesso no 
Brasil que acabou ganhando uma página 
em português. A entrega chega a demo
rar um mês, mas os preços compensam", 
afirma. Um óleo de banho da L'Occitane, 
vendido no país por R$ 110, é anunciado 
no site - já incluído o frete, gratuito -
por R$ 54,50. C o m tamanha diferença 
de preço, a verdadeira ostentação é fazer 
compras no Brasil. 

http://www.strawberrynet.com
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