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Não é preciso ter a conta bancária recheada para adquirir produtos bonitos e de qualidade. Em 
lojas tradicionais na Saara, como Terra Nossa ou Bazar das Flores, ou até mesmo em grandes 
magazines como Casa & Video, há produtos bons, bonitos e baratos que não deixam nada a dever 
aos similares com grife.  
 
É preciso apenas paciência para garimpar os produtos. Para ajudar nas compras, foram 
selecionadas algumas mercadorias que se destacam pela qualidade, praticidade, beleza e design, 
comparando-as com produtos similares ou até mesmo idênticos à venda em lojas de grife, mas 
com preços muito superiores.  
 
No garimpo feito pela reportagem, foram encontradas surpresas agradáveis, como um cofre de 
porquinho, feito de porcelana, na Estação Multimarcas, na Saara, por R$ 2,50. Uma boa 
alternativa ao mesmo produto, de gesso pintado, na Imaginarium, que custa R$ 19,30.  
 
Produtos com design elogiado e premiado, como a garrafa térmica Aladdin Futura, que faturou o 
prêmio Ecodesign, custa R$ 19,50 nos supermercados Pão de Açúcar. Já a garrafa alemã Statura, 
baladada por decoradores, é vendida por R$ 335 na Spicy. O ventilador de teto Spirit ganhou no 
ano passado, durante a Feira Industrial de Hannover, na Alemanha, o prêmio IF Design Award, o 
Oscar do design, na categoria Design de Produto. Mesmo assim, é encontrado na Casa & Video 
por R$ 219.  
 
Vale a pena a procura pelo menor preço. Um mesmo produto pode custar R$ 16 ou R$ 65, 
dependendo do endereço onde é comprado. A diferença de R$ 49 foi encontrada pela reportagem 
em um incensário de madeira importado da Índia à venda pelo menor preço na Terra Nossa, na 
Saara, e por R$ 65 na Elementar Ásia, no Cassino Atlântico, em Copacabana.  
 
BONS PREÇOS X GRIFES  
 
Almofada vermelha em formato de coração  
 
A almofada "agarradinho", em formato de coração com mãozinhas, caiu no gosto dos cariocas. No 
Bazar Barra Rio, na Saara, é encontrada por R$ 22,90, enquanto na Imaginarium, no Rio Sul, 
uma versão similar custa R$ 49,50.  
 
Baldinho de metal  
 
Pode servir de cachepô para um vasinho de violetas ou de porta-treco. Nas Brasil Artesanal, na 
Saara, é encontrado por R$ 6, mas na Papel Picado, no Rio Sul, modelos quase idênticos custam 
R$ 22,90.  
 
Bandeja de cama com almofada  
 
Na Terra Nossa sai por R$ 54,90, em diversos modelos e cores, com almofada de algodão e 
bandeja de madeira. Já na Amor Perfeito, no Shopping da Gávea, a almofada também de algodão 
e a bandeja de plástico custa R$ 122.  
 
Bandejas de madeira  
 
Com desenhos de peixinhos, pintados à mão, custam R$ 46 na Terra Nossa, na Saara. Também 
de madeira, mas trabalhada, custam R$ 150 na Tablestore, em Ipanema.  
 
Bolsa Jardineira 



Perfeita para o dia a dia, custa apenas R$ 36 na Terra Nossa, na Saara, em diversas cores.  
 
Cachepô  
 
Ideal para servir de suporte a vasos de flores. Na Roma Decorações, na Saara, sai por R$ 12. É 
feito de madeira com enxerto de grama artificial. Na Area Objetos, no Shopping da Gávea, um 
cachepô de palha, modelo indiano, custa R$ 26.  
 
Caixas de palha  
 
Ideais para guardar enfeites, álbuns de fotografia ou qualquer bugiganga, são encontradas em 
vários tamanhos na Mariazinha Palhas, na Saara, e custam de R$ 3,50 a R$ 6.  
 
Canecas de porcelanas  
 
Com diversos desenhos coloridos saem por R$ 2,50 na Estação Multimarcas, na Saara. Já na 
Imaginarium, no Rio Sul, canecas desenhadas custam R$ 17.  
 
Capas Bali de seda para almofadas  
 
Custam R$ 35 na Terra Nossa, em diversas cores com desenhos. Lisas, saem por R$ 110 na 
Ruppe Ruppe, no Shopping da Gávea.  
 
Frutas de cera  
 
Ideais para enfeitar mesas de jantar. Feitas de isopor, mas com aparência muito real das frutas, 
saem por R$ 2,30 no Bazar das Flores, na Saara. Na Rosa Kochen, no Casa Shopping custam R$ 
12.  
 
Garrafa térmica  
 
Com design elogiadíssimo, vencedora do prêmio de Ecodesign, a garrafa térmica Aladdin Futura 
custa apenas R$ 19,47 no Pão de Açúcar. Na Spicy, a alemã Statura, cromada, sai por R$ 335.  
 
Incensário de madeira  
 
O incensário de madeira, vindo da Índia, custa R$ 16 na Terra Nossa, na Saara. Já na Elementar 
Ásia, no Shopping Cassino Atlântico, o mesmo incensário sai por R$ 65. A diferença é de R$ 49.  
 
Necessaire de vidro com metal  
 
Em uma pequena lojinha, na Rua Buenos Aires, a necessaire em vidro com detalhes em prata, 
custa R$ 25. O mesmo modelo na Andratus, no Shopping da Gávea, custa R$ 38.  
 
Porco Cofre  
 
De cerâmica e pintado à mão, custa R$ 2,50 na Estação Multimarcas, na Saara, e de gesso, na 
Imaginarium, sai por R$ 15,20.  
 
Revisteiro Bali  
 
De palha e cromado, o revisteiro, na Roma Decorações, na Saara, sai por R$ 59,90, e o modelo 
de palha e pano custa R$ 147 na Acrilo, no Shopping da Gávea.  
 
Tocha de bambu  



Modelos pequenos custam R$ 16,90 na Terra Nossa, na Saara, e R$ 19,90 os grandes. Modelos 
quase idênticos saem por R$ 39 na Tablestore, em Ipanema.  
 
Ventilador de teto  
 
Vencedor no ano passado do prêmio de design IF Design Award, na Alemanha, o ventilador Spirit 
custa R$ 219,90 na Casa & Video.  
 
serviço  
 
>>Bazar Barra Rey, Rua Senhor dos Passos, 150  
 
>>Bazar das Flores, Rua da Alfândega, 230  
 
>>Big Bazar, Rua Buenos Aires, 194  
 
>>Brasil Artesanal, Rua da Conceição, 32  
 
>>Estação Multimarcas, Rua da Alfândega, 255  
 
>>Mariazinha Palhas, Rua Senhor dos Passos, 69  
 
>>Roma Decorações, Rua Buenos Aires, 232  
 
>>Terra Nossa, Rua Senhor dos Passos, 79  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 jun. 2003. 


