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19:51 - Bolsas de NY fecham sem direção definida

Material escolar tem variação de até 500% em
BH
Levantamento mostra que diferença nos preços de materiais escolares chega a
500% em lojas da capital e reforça necessidade de pesquisa antes das compras
Carolina Lenoir - Estado de Minas
Publicação: 10/01/2013 06:00 Atualização: 10/01/2013 07:19
Se no ambiente escolar janeiro é sinônimo de descanso, o mesmo definitivamente não vale para o bolso
dos pais. Entre uma e outra programação de férias é preciso encarar as compras de materiais para a volta
às aulas e sem uma pesquisa prévia o susto com a diferença de preços pode ser grande. A vilã deste ano é
a folha de papel fantasia, que registrou variação de 500% (de R$ 0,15 até R$ 0,90) em Belo Horizonte,
segundo levantamento feito entre 27 de dezembro e o dia 8 pelo site Mercado Mineiro. Entre os 82
produtos pesquisados em 14 estabelecimentos comerciais de BH é possível encontrar outras disparidades
de preços entre itens básicos, como o lápis preto, que pode custar entre R$ 0,18 e R$ 1 – uma diferença
de 455,56%.
O único produto que registrou um percentual de variação de apenas um dígito nos preços cobrados pelas
papelarias e livrarias da cidade foi a cola branca de 500 gramas das marcas Cascolar e 3M, vendida por
preços entre R$ 8,80 e R$ 9 (2,27%). Depois dela, a menor diferença é de 22,73%, referente ao pacote de
500 folhas de papel A4 branco, que pode ser encontrado por entre R$ 11,00 a R$ 13,50. Para se ter ideia,
a lista média – apenas com os principais itens de uso individual e sem livros – de um aluno do 1º ano do
ensino fundamental do Colégio Santo Antônio, na capital, pode sair por R$ 42,25, se comprados os itens
com os menores preços, ou por R$ 59,86, caso a opção seja pelos mais caros.
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A funcionária pública Bárbara Garcia de Paiva
Couto, de 49 anos, sabe bem o impacto de
cada centavo a mais nos itens das listas das
duas filhas, que estudam no Colégio
Logosófico – uma no 4º ano do ensino
fundamental e a outra na 1ª série do ensino
médio. “Fora os livros, o maior gasto é com
itens pequenos, como borrachas e lápis, que
precisam sempre ser repostos. Por isso,
tento conseguir outros benefícios, como um
desconto maior no pagamento à vista ou um
abatimento no valor total, caso troque os
livros usados.”
Sem conforto
Os números mostram que, para quem
pretende fugir dos preços mais altos, é
preciso sair da zona de conforto e pesquisar.
Bárbara Couto sempre pede descontos para
Para Feliciano Abreu, diretor do Mercado
Mineiro, vale a pena filtrar dois ou três
o pagamento à vista
estabelecimentos com maior número de
produtos com preços mais baixos e negociar os que não estão tão em conta. “Pesquisar dá um poder de
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negociação maior ao cliente, que tem noção dos preços cobrados no mercado e, com isso, embasa seus
argumentos. Sabemos que a pessoa que se programou consegue comprar a lista de materiais por um valor
30% menor do que quem não pesquisou.”
Outra dica importante é escolher o melhor momento para fazer as compras. “Nos 12 anos em que a
pesquisa de material escolar é feita pelo site, percebemos que, em função da concorrência, o ideal é
esperar um pouco mais para comprar os itens da lista, até que o mercado estabeleça os preços. Não se
pode deixar para a véspera, mas a última semana de janeiro parece ser a mais indicada”, explica
Feliciano.

Blogs

Lucas Radd, economista e planejador financeiro pessoal da WG Finanças Pessoais, concorda que o fim do
mês é a época mais propícia, mas por outros motivos. “Sob a ótica do planejamento financeiro, no fim de
janeiro é possível saber o que se gastou, especialmente com as despesas específicas desta época, como
IPTU e IPVA. Assim, a pessoa vai estar mais atenta ao que sobrou do orçamento para os gastos com
materiais e vai dar mais valor à possibilidade de poupar.” Para ele, é preciso fugir do comodismo.
“Comprar o material todo em um só lugar, especialmente quando é um estabelecimento indicado pela
escola ou que oferece um kit fechado de produtos, é mais prático e rápido, mas quase sempre significa
pagar mais.”
A não ser que se faça como um grupo de 20 pais de alunos da escola Mundo Feliz, também em Belo
Horizonte, que fizeram as compras em conjunto. Um deles é a administradora de empresas Daniela
Teixeira, de 37 anos, que pagou R$ 168 pelos produtos de uma lista que custaria R$ 331 caso não tivesse
negociado junto com os amigos. “Fizemos orçamentos em quatro papelarias e propusemos um desconto
pela compra coletiva, além de o estabelecimento cobrir os preços dos concorrentes. Parece trabalhoso,
mas não é. É só escanear a lista, mandar por e-mail para as lojas e receber os orçamentos. Vale muito a
pena.”

EM dia com o consumidor
Por Paula Takahashi e Marina
Rigueira
Trabalho e Carreira
As melhores dicas para sua vida
profissional
Minha vida de empresário
Projeto acompanha rotina de
seis novas empresas
Franquia
Elizabeth Colares fala sobre o
mundo das franquias
Mundo Agroblog
Graziela Reis fala sobre
agropecuária

Anúncios Google

Ligações baratas à Brasil
$4,9 para 600/min chamadas a Brasil
Sem compromisso, Ligue Agora!
Local03.com/Ligue-de-brasil

Acompanhe também o EM.com pelo Twitter

Tags:

celular desconto compras lista escolar material

Comentar

Esta matéria tem: (2) comentários
Para comentar essa notícia entre com seu eAutor: Francisco Barbosa
mail e senha
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época, que a economia será bem maior.
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Senha
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Autor: Francisco Barbosa
No capitalismo existe a lei da oferta e da procura. Isto
é, se há procura o preço sempre é mais alto, como a
reciproca é verdadeira. Portanto, precisa-se comprar
fora da época. Sugiro aos pais que ao longo do ano
compre o básico, deixando apenas os livros se não
souberem quais os que os seus filhos
Envie sua história efaça parte da rede de conteúdo do grupo Diários Associados.
Clique aqui e envie seu vídeo, foto, podcast ou crie seu blog. Manifeste seu mundo.
| Denuncie |

Caso você não tenha cadastro,
Clique aqui e faça seu cadastro gratuito.
Esqueci minha senha »
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