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1. INTRODUÇÃO 

O dia das mães é uma data comemorativa que homenageia a figura materna e a maternidade. A data é                   

comemorada em todo mundo, mas em dias diferentes para cada país. No Brasil ela ocorre no segundo domingo de                   

maio. A primeira vez que ela foi celebrada no país foi em 1918, quando foi promovida pela Associação Cristã de                    

Moços do Rio Grande do Sul (ACM-RS) em 12 de maio de 1918, em Porto Alegre. Mas apenas em 1932, a data foi                       

oficializada pelo então presidente Getúlio Vargas.  

 

2. MERCADO 

2.1. DADOS DO SETOR 

O dia das mães é data mais esperada do primeiro semestre pelo comércio, perdendo somente para o Natal                  

em volume de vendas se contar o calendário anual. Segundo a confederação nacional do comércio, é esperado que                  

as vendas registrem um aumento real de 3,8% em relação à data de 2019.  

 

3. OBJETIVO 

O estudo de preços tem como objetivo auxiliar os consumidores no processo de decisão de compra de                 

serviços para presentear no Dia das Mães. O levantamento mostrará os melhores preços para os serviços de: 

● Day Spa; 

● Peeling; 

● Depilação; 

● Corte de cabelo; 

● Pé e mão; 

● Sobrancelha. 

 

4. HISTÓRICO 

Em 2018, realizamos vários estudos de preços em datas comemorativas, entre elas: Dia das mães, dos                

pais, das Crianças, Black Friday e Natal.  

Em relação ao Dia das Mães de 2018, encontramos variações de até 73%: o mesmo fogão da Brastemp                  

custava, em uma loja R$1.299,00 e em outra, R$749,00, o que pode gerar uma economia de R$550,00. 

Em 2019, fizemos um estudo para verificar se existia diferença de preços em produtos direcionados para                

homens e para mulheres. Conseguimos identificar que as lâminas femininas podem custar até 141% a mais, se                 

comparado com a versão masculina, além de identificar que os produtos sem gênero definido normalmente são                

mais baratos para o consumidor. 

 

5. AMOSTRA 

Realizamos uma pesquisa de campo para verificar o preço dos seguintes serviços de beleza: 

● Day Spa (Serviços agregados de beleza e relaxamento). 

● Peeling de diamante e ultrassônico. 

● Depilação a laser e a cera. 

● Corte de cabelo feminino. 

● Serviço de manicure e pedicure. 
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● Depilação de sobrancelha com cera ou pinça.  

 

6. METODOLOGIA 

Vale ressaltar que este estudo trata apenas de preço, a qualidade dos serviços não foi avaliada.  

O Levantamento de preços foi realizado na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 1 a 3 de maio de 2019,                      

por nossos colaboradores, os quais coletaram os preços dos serviços selecionados como amostra. Foram              

analisados preços de 90 estabelecimentos entre salão de beleza, clínicas especializadas, clínicas de estética e               

institutos de beleza e depilação. Os estabelecimentos estão localizados no Centro, Zona Norte, Zona Oeste e Zona                 

Sul da cidade. Ao todo, foram coletados 235 preços. 

Os estabelecimentos estão listados a seguir. 

Marcas Endereço 
Art Hair R. Real Grandeza, 176 - Botafogo 

ArtBella Av. Meriti, 1794 - Vila da Penha 

Arthys Estética e Bem-estar Shopping Barra Square - Av. das Américas, 3555 - Bloco 2 Sala 309 - Barra da Tijuca 

Atelier da Beleza Av. Rio Branco, 135 - Centro 

Beauty Light Méier Off Shopping - R. Dias da Cruz, 188 - 240 - Méier 

Bela Físio Praça Olavo Bilac, 28 Salas 601 e 602 - Centro 

Beleza da Lapa Av. Gomes Freire, 803 - Centro 

Belissima R. Silva Rabêlo, 57 - loja B - Méier 

Bem fisio Centro Comercial de Madureira, Estr. do Portela, 29 - sala 311 - Madureira 

Blush Hair Av. Lúcio Costa, 8000 - N - Barra da Tijuca 
Bonita Micropigmentação e 
Estética Av. Alm. Barroso, 63 - sobreloja 214 - Centro 

C.KAMURA Av. das Américas, 3900 Lj 129 Village Mall - Barra da Tijuca 

Carlos Hair Center R. Riachuelo, 171 - Loja B - Centro 

Cia do pelo Av. Américas, 500 - bloco 9 sala 214 - Barra da Tijuca 

Clean Wax Rua Mayrink Veiga, 6 - sobre loja - Centro 

Clinica Leger Av. das Américas, 3301 - bloco 4 sala 301 - Barra da Tijuca 

Copacabana Palace Spa Avenida Atlântica 1702, Copacabana 

Corplaser Praça Saenz Peña, 45 - Tijuca 

Corpus depilação Av. das Américas, 4666 - 106P27-A - Barra da Tijuca 

Crystal Hair R. Barão de Jaguaripe, 243 - Ipanema 

Depil Out 
Av. das Américas, 7899 Loja 113 - Condomínio Mundo Novo - Edifício Platinum- 
Barra da Tijuca 

Depilatti Rua Dias da Cruz, 148, Loja A - Meier 

Depyl Action Rua Barão de Mesquita, 314 - Tijuca 

Dermalaser Av. das Américas, 500 - Bloco 4 Sala 204 - Barra da Tijuca 

Dolce Belleza R. Evaristo da Veiga, 35 - Centro 

D'pil Alfredo Baltazar Silveira, 580 lj 154/156A - Setor Inglaterra - Recreio 

Easylaser 
Av das Américas, 3665 - Loja 114, Shopping Barra Square Expansão - Barra da 
Tijuca 

Elegance R. Mariz e Barros, 553 - Maracanã 

Elton Tavares R. Cachambi, 357 - Cachambi 
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Equilibrium Estética & Spa R. da Assembléia, 41 - Centro 

Espaço Melos Supermercado Mundial Estrada dos Bandeirantes 5450 Loja L e M - Curicica 

Espaçolaser Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300 Piso L1- Entrada Oeste - Jacarepaguá 

Estação do pelo R. Sen. Dantas, 75 - Centro 

Etnic salão Afro R. Ana Neri, 98 - Benfica 

Flor da Pele Rua Carlos Vasconcelos, 100 - Tijuca 

Fortes Mega Hair Studio Barra Prime - Av. Afonso Arinos de Melo Franco, 222 - 121 - Barra da Tijuca 

Gabi Instituto de Beleza Estrada da Posse, 3885 - Campo Grande 

GLADYS MEGAHAIR Estrada da Gávea, 899 – 2º PISO - São Conrado 

Hair Design Estrada de Jacarepaguá, 7563 - Lojas 10 & 11 - Freguesia  

Hair Show R. São Francisco Xavier, 132 - Tijuca 

Hair’s Design Centro R. da Assembléia, 38 - 3° andar - Centro 

Jacques Janine Estr. da Gávea, 899 - Piso 2 Fashion Mall - São Conrado 

Jacques Janine R. Barata Ribeiro, 473 - Loja B - Copacabana 

Jacques Janine Shopping Rio Sul Rua Lauro Müller 116 - Piso G4 - Botafogo 

La belle Avenida das Américas, 3555 - Bl 1 / Sl 223 - Barra da Tijuca 

Lavanda Fitness Spa Estrada da Gávea, 698 - Gavea 

Le Spa Hotel Santa Teresa Rua Almirante Alexandrino, 660 - Santa teresa 

Level Salão e Spa Urbano R. México, 119 - SOBRELOJA, Centro 

Locus Depilação Av. Afonso Arinos de Melo Franco, 222 - Barra da Tijuca 

Mahayana Spa Rua Visconde de Pirajá, 303, Ipanema 

Maison Regato R. Gen. Roca, 826 -Edifício Bordallo Brenha -  Tijuca 

Majestic R. Muniz Barreto, 416 - Botafogo 

Não + Pelo R. Alcindo Guanabara, 17 - loja 2 - Centro 

OpenLaser Avenida das Américas, 4666 Loja B214 - Barra da Tijuca 

Ophicina Do Cabelo Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - 107B - Leblon 

Pelo Zero Av. Vice Pres. José Alencar, 1405 - Sala 205 - Jacarepaguá 

PerTutti Capelli R. Dias da Cruz, 188 - Loja 133  Méier Off Shopping -  Méier 

Prima Qualitá Av. Graça Aranha, 296 - Centro 

Real Studio Av. Princesa Isabel, 500 - loja 5 - Copacabana 

RJ Massagem Av. Nossa Senhora de Copacabana, 680 - Sala 1112 - Copacabana 

Rob Coiffeur R. Frederico Méier, 20 - Méier 

Salão de beleza - Charme R. da Gondola, 120 - loja 3 - Curicica 

Shine Spa for Sheraton Avenida Niemeyer 121 - Sheraton, Leblon 

Silvanio's Hair Design R. das Laranjeiras, 60 - Laranjeiras 

Smart Hair R. Haddock Lobo, 461 - Tijuca 

Spa das sobrancelhas R. André Cavalcanti, 5 - Centro 

Spa Maria Bonita Rua Prudente de Moraes 729 - Ipanema 

Spa Vitta Av. Dom Hélder Camara, 5200 Sala 1121 - Torre Norte Shopping - Cachambi 

Spazio Rua São Bento, 15 - Centro 

Spazio Depilação a Laser Av. Rio Branco, 120 - loja 14 - Centro 

Stetic Lounge R. Sen. Dantas, 7 - 3º andar - Centro 

Studio A Hair R. Paissandu, 122 - Loja D - Flamengo 

Studio PERFECTO Av. Rio Branco, 133 - Centro 
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Terapias Holísticas Alex Lisboa Rua Barata Ribeiro, 774/907 - Copacabana 

Tesoura mágica 
Shopping Via Parque Avenida Ayrton Senna, 3000 1º Piso, Loja 1114 - Barra da 
Tijuca 

Tok e Retok Coiffeur R. Dias da Cruz, 399 - Méier 

Visage coiffeur R. Fonte da Saudade, 116 - Lagoa 

Vogue R. Santa Luzia, 797 - Centro 

W Spa Avenida das Americas 7777 - Barra da Tijuca 

Walter coiffeur Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126 - 2° piso - Del Castilho 

Walter coiffeur Rua Barão de São Francisco, 236/ 1° piso. Lojas 50 e 51 - Vila Isabel 

Walter coiffeur Av. das Américas 7777  Loja 221 - Barra da Tijuca 

Walter coiffeur Av. das Américas, 19.019 - Loja 103 ij - Recreio dos Bandeirantes 

Walter coiffeur Av. Afrânio de Melo Franco, 290 Loja 102 G - Leblon 

Wanda K Coiffeur Praia de Botafogo, 400 - lj.312 - Botafogo 

Werner Coiffeur Rua do Ouvidor, 87 - Centro 

Werner Coiffeur Av. Vicente de Carvalho, 909 – Lj. 130/131 - Vicente de Carvalho 

Werner Coiffeur Estrada dos Bandeirantes, 6700 - portaria 2 - Curicica 

Werner Coiffeur Av. das Américas, 7777 – Lj. 258 - Barra da Tijuca 

Werner Coiffeur Rua Visconde de Pirajá, 595 – Lj. 116 - Ipanema 
 

7. RESULTADOS 

7.1. PREÇOS DE SPA 

Os serviços de SPA são bastante variados, pois a empresa monta um pacote de serviços diversos. Nesses                 

serviços podem estar incluídas massagens no corpo e nos pés, peeling, hidratação facial, limpeza de pele entre                 

outros serviços como almoço e jantar. Nos casos de SPA que ficavam dentro de hotéis, por exemplo, eles                  

possuíam integrado o DAY USE do hotel.  

A duração variou bastante, indo de 1 hora até 8 horas. Por essa razão, para verificar qual serviço seria                   

mais barato, confrontamos o valor gasto para cada hora na comparação. Os serviços disponibilizados não foram                

comparados por serem diversos e bastante diferentes entre si. 

Encontramos na Zona sul mais opções de SPA do que nos outros bairros. A Zona oeste é a que possui                    

menos ofertas deste serviço. 

A opção mais barata encontrada foi a Bem fisio que fica no bairro de Madureira. Ela possui um plano de 2                     

horas de serviço pelo preço de R$150, ficando R$75 por hora. O mais caro foi encontrado em Santa Teresa no Le                     

Spa Hotel Santa Teresa. Nele, o valor de 2 horas e 30 minutos de serviço fica no valor de R$762,30, sendo                     

R$304,92 por hora. A diferença entre eles é de 307%, com uma economia de R$229,92. Vale lembrar que não                   

comparamos os serviços ofertados, tampouco a qualidade dos mesmos. 

DAY SPA 

Média 
Diferenciaçã

o MAX MIN 
 R$ 

148.02  307% 
 R$ 

304.92  
 R$ 

75.00  
 

7.2. PREÇOS DE PEELING 
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Peeling é o serviço feito para descamar a pele com o objetivo de renovação celular. Existem diversos tipos                  

de Peeling e para esse estudo coletamos preços do Peeling físico, mais especificamente, do Peeling de diamante e                  

o ultrassônico. 

Não tendo preferência do tipo, é possível chegar a 400% de diferença caso o consumidor opte pela Bela                  

físio do Meier, cujo Peeling de diamante está por R$50, ao invés do Stetic Lounge do Centro onde o Peeling                    

ultrasônico está R$250. Uma economia de R$200, sendo possível realizar 5 serviços no estabelecimento mais               

barato. 

Se o Peeling de diamante for a preferência o consumidor, encontramos uma diferença de 260% quando                

comparamos o preço da Bela físio do Méier (R$50) com o do Stetic Lounge do Centro (R$180). Uma economia de                    

R$130, sendo possível realizar 3 serviços e ainda sobraria dinheiro. 

A diferença pode ser ainda maior se a preferência for o ultrassônico, chegando a 257%, se o consumidor                  

optar por Beauty Light do Meier (R$70) ao invés do Stetic Lounge do Centro (R$250). 

Geral 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
 R$ 

132.33  400% 
 R$ 

250.00  
 R$ 

50.00  

Ultrassônico 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
 R$ 

153.33  257% 
 R$ 

250.00  
 R$ 

70.00  

Diamante 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
 R$ 

115.42  260% 
 R$ 

180.00  
 R$ 

50.00  
 

7.3. PREÇO DE DEPILAÇÃO 

Foram analisados os preços de depilação definitiva (via laser ou fotodepilação) e a depilação por cera. Para                 

todos os orçamentos foram pedidos o valor para a depilação da perna inteira. A maioria dos estabelecimentos                 

vende pacotes de 6 a 20 sessões. Para verificar o lugar mais barato, calculamos o valor de uma sessão quando só                     

eram ofertados pacotes. 

● Depilação a laser ou foto depilação 

No caso da depilação a laser ou fotodepilação, boa parte das lojas era franquia, ou seja, possuindo                 

estabalecimentos por todo o Rio de Janeiro. 

A diferença pode chegar a 910% caso o consumidor opte pela depilação por fotodepilação no “Não + pelo”,                  

presente em vários bairros, onde 20 sessões sai pelo valor de R$1485,00, ou equivalente a R$74,25 para cada                  

sessão, ao invés da depilação a laser no Stetic Lounge no Centro cuja sessão está pelo preço de R$750. Tudo isso                     

a 180 metros de diferença. O Stetic Lounge não tinha pacote para esse serviço. 

Caso o consumidor opte pela depilação a laser a diferença chega a 270%, caso o consumidor opte pelo                  

OpenLaser da Barra da Tijuca e que também tem filial da Tijuca, onde o pacote de 10 sessões sai por R$2028                     

(sendo R$202,80 por sessão), ao invés da Stetic Lounge do Centro pelo valor de R$750 cada sessão. 

Laser ou foto depilação 
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Média 
Diferenç

a MAX MIN 
 R$ 

326.16  910% 
 R$ 

750.00  
 R$ 

74.25  
 

● Depilação a cera 

O preço médio da Zona Sul é maior que o das demais zonas, sendo uma média de R$70,43 pela depilação                    

a cera da perna inteira enquanto na Zona Norte a média é R$49,00. A maioria dos salões de beleza possui                    

também serviço de depilação e costuma ser mais barato do que os lugares especializados. 

No Centro, se o consumidor optar pelo Carlos Hair Center da Rua do Riachuelo onde o valor do serviço é                    

de R$40,00, ao invés do Level Salão e Spa Urbano na Rua México, cuja depilação sai pelo valor de R$70,00, ele irá                      

economizar R$30,00. Uma diferença de 75%. 

Na Zona Norte, se o consumidor optar pela depilação a cera no Smart Hair da Rua Haddock Lobo na Tijuca                    

( R$30,00), ao invés do Belíssima da Rua Silva Rabêlo no Meier (R$60,00), ele irá economizar R$30,00, o                  

suficiente para fazer 2 sessões na Smart Hair. Uma diferença de 100%. 

Na Zona Oeste, se o consumidor optar pelo Depil Out da Av. das Américas na Barra da Tijuca (R$48,00),                   

ele irá economizar R$30,00, quando comparado com o preço do Locus Depilação na Rua Afonso Arinos na Barra da                   

Tijuca  (R$70,00),. Uma diferença de 46%. 

Na Zona Sul, se o consumidor optar pelo Silviano’s Hair Design da Rua das Laranjeiras em Laranjeiras                 

(R$40,00), ao invés do Crystal Hair da Rua Barão de Jaguaripe em Ipanema (R$145,00), ele irá economizar                 

R$105,00 ou 263%. Daria para realizar 3 sessões no Silviano’s Hair Design e ainda sobraria troco. 

No Rio de Janeiro, se o consumidor optar pela depilação na Smart Hair da Rua Haddock Lobo na Tijuca,                   

que está pelo valor de R$30,00 ao invés do Crystal Hair da Rua Barão de Jaguaripe em Ipanema, pelo valor de                     

R$145,00, ele irá economizar R$115,00. Daria para realizar 4 sessões no Smart Hair e ainda sobraria troco. Uma                  

diferença de 383%! 

Geral 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
R$ 

56.52 383% 
R$ 

145.00 
R$ 

30.00 

Centro 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
R$ 

54.88 75% R$     70.00 
R$ 

40.00 

Zona Norte 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
R$ 

49.00 100% R$     60.00 
R$ 

30.00 

Zona Oeste 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
R$ 

54.14 46% R$     70.00 
R$ 

48.00 
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Zona Sul 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
R$ 

70.43 263% 
R$ 

145.00 
R$ 

40.00 
 

7.4. PREÇO DE CORTE DE CABELO FEMININO 

Foram analisados preços de corte simples feminino com tamanho médio (altura dos ombros). 

No Centro, se o consumidor optar pelo corte do Carlos Hair Center da Rua do Riachuelo no Centro que está                    

pelo valor de R$30,00, ao invés do Level Salão e Spa Urbano na Rua México no Centro cujo valor é R$150,00, ele                      

irá economizar R$120,00. Seria possível realizar 4 sessões no Carlos Hair Center. Uma diferença de 400%. 

Já na Zona Norte, se ele optar pelo Smart Hair da Rua Haddock Lobo na Tijuca, onde o corte sai por                     

R$20,00, ao invés do Walter Coiffeur da Rua Barão de São Francisco em Vila Isabel, que está por R$76,00, ele irá                     

economizar R$56,00, o que representa uma diferença de 280%. 

A diferença aumenta na Zona Oeste. Ao optar pelo Salão de beleza Charme da Rua do Gondola em                  

Curicica (R$40,00), ao invés do C. Kamura do Shopping Village Mall na Barra da Tijuca (R$250,00), o consumidor                  

irá economizar R$210,00 ou 525%. 

Na Zona Sul, se o consumidor optar pelo serviço na Real Studio Design na Avenida Princesa Isabel em                  

Copacabana, que está R$45,00, ao invés do Crystal Hair da Rua Barão de Jaguaripe em Ipanema , onde o mesmo                    

está R$370,00, ele irá economizar R$325,00. Daria para realizar 8 sessões no Real studio Design e ainda sobraria                  

troco. Essa diferença é de 722%. 

Por fim, não analisar o Rio de Janeiro como um todo, se o consumidor optar pelo Smart Hair da Rua                    

Haddock lobo na Tijuca (R$20,00), ao invés do Crystal Hair da Rua Barão de Jaguaripe em Ipanema (R$370,00),                  

ele irá economizar R$350,00. Daria para realizar 18 sessões no Smart Hair e ainda sobraria troco. Uma diferença                  

de 1750%! 

Centro 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
R$ 

70.60 400% R$       150.00 
R$ 

30.00 

Zona Norte 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
R$ 

52.58 280% 
R$ 

76.00 
R$ 

20.00 

Zona Oeste 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 

R$       103.75 525% R$       250.00 
R$ 

40.00 

Zona Sul 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 

R$       132.00 722% R$       370.00 
R$ 

45.00 
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Rio de Janeiro 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
R$ 

93.10 1750% R$       370.00 
R$ 

20.00 
 

7.5. PREÇO DE MANICURE E PEDICURE 

Foram analisados os valores do serviço de pé e mão juntos. 

No Centro, se o consumidor optar pelo Carlos Hair Center da Rua do Riachuelo, cujo combo está pelo valor                   

de R$30,00, ao invés do Vogue na Rua Santa Luzia, pelo valor de R$100,00, ele irá economizar R$70,00 ou 233%                    

de diferença. Seria possível realizar 3 sessões no Carlos Hair Center e ainda sobraria troco.  

Enquanto na Zona Norte, ao optar pelo Smart Hair da Rua Haddock lobo na Tijuca (R$28,00), ao invés do                   

Walter Coiffeur Avenida Pastor Martin Luther King em Del Castilho (R$61,00), ele irá economizar R$33,00 ou                

118%. 

Na Zona Oeste, se o consumidor optar pelo Gabi instituto de Beleza na Estrada da Posse em Campo                  

Grande, dele paga R$36,00, já no Walter Coiffeur da Avenida das Américas na Barra da Tijuca o desembolso é de                    

R$88,00. Se ele escolher o primeiro, ele irá economizar R$52,00. Uma diferença de 144%. 

Na Zona Sul, ao optar pelo Art Hair na Rua Real Grandeza em Botafogo, o consumidor pagará R$38,00, já                   

no Crystal Hair da Rua Barão de Jaguaripe em Ipanema, ele pagaria R$90,00. A diferença neste caso, chega a                   

R$52,00, ou 137%. 

Olhando para os preços da cidade, independente da área, se o consumidor optar pelo Smart Hair da Rua                  

Haddock Lobo na Tijuca (R$28,00) ao invés do Vogue na Rua Santa Luzia no Centro (R$100,00), ele irá                  

economizar R$72,00. Uma diferença de 257%. 

Centro 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
R$ 

51.00 233% R$       100.00 
R$ 

30.00 

Zona Norte 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
R$ 

40.21 118% 
R$ 

61.00 
R$ 

28.00 

Zona Oeste 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
R$ 

59.27 144% 
R$ 

88.00 
R$ 

36.00 

Zona Sul 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
R$ 

60.49 137% 
R$ 

90.00 
R$ 

38.00 

Rio de Janeiro 
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Média 
Diferenç

a MAX MIN 
R$ 

53.01 257% R$       100.00 
R$ 

28.00 
 

7.6. PREÇO DE DESIGN DE SOBRANCELHA 

Foram analisados preços do design de sobrancelha utilizando cera ou pinça. 

No Centro, o serviço no Carlos Hair Center da Rua do Riachuelo está pelo valor de R$15,00, enquanto no                   

Level Salão e Spa Urbano na Rua México, ele sai por R$51,00. Ao escolher o primeiro, a economia é de R$39,00.                     

Uma diferença de 240%. 

Na Zona Norte, se o consumidor optar pelo Smart Hair da Rua Haddock Lobo na Tijuca (R$16,00) ao invés                   

do Walter Coiffeur Avenida Pastor Martin Luther King em Del Castilho (R$39,00), ele irá economizar R$23,00.                

Uma diferença de 144%. 

Na Zona Oeste, ao optar pelo Salão de beleza Charme da Rua do Gondola em Curicica, onde o serviço sai                    

por R$20,00, ao invés do C. Kamura do Shopping Village Mall na Barra da Tijuca (R$150,00), a economia é de                    

R$120,00 ou 650% de diferença. 

Já na Zona Sul, a diferença é de 300% ou R$75 de economia, se o consumidor optar pelo Silviano’s Hair                    

Design da Rua das Laranjeiras em Laranjeiras (R$25,00) ao invés do Crystal Hair da Rua Barão de Jaguaripe em                   

Ipanema (R$100,00). 

Por fim, olhando os preços do Rio de Janeiro, se o consumidor optar pelo Carlos Hair Center da Rua do                    

Riachuelo no Centro, que está pelo valor de R$15,00, ao invés do C. Kamura do Shopping Village Mall na Barra da                     

Tijuca cujo valor é de R$150,00, a economia é de R$135 ou 900% de diferença. 

Centro 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
R$ 

29.50 240% 
R$ 

51.00 
R$ 

15.00 

Zona Norte 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
R$ 

26.91 144% 
R$ 

39.00 
R$ 

16.00 

Zona Oeste 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
R$ 

48.18 650% R$       150.00 
R$ 

20.00 

Zona Sul 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
R$ 

47.92 300% R$       100.00 
R$ 

25.00 

Rio de Janeiro 

Média 
Diferenç

a MAX MIN 
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R$ 

38.95 900% R$       150.00 
R$ 

15.00 
 

8. PRESENTES ALTERNATIVOS 

Além dos itens de beleza mais desejados, há ainda inúmeras opções de presentes alternativos ou passeios                

como um modo de comemoração especial.  

Seguem algumas dicas: 

● Um piquenique pode ser uma boa opção, pois além de juntar a família de uma forma diferente,                 

pode substituir uma refeição de um jeito bastante divertido e diferente. Existem diversos lugares              

que podem ser boas opções para esse evento ao ar livre, como a Lagoa Rodrigo de Freitas, Parque                  

da Catacumba, Praça Paris, Museu do Açude, Jardim Botânico, Parque Lage, Quinta da Boa Vista.  

● A cesta de café da manhã também é uma opção. Existem diversos tipos e preços de cestas, cujos                  

preços variam de R$60,00 a R$300,00. Podem ser compradas até mesmo online em sites              

normalmente especializados em flores. 

● O café da manhã em alguma confeitaria como a Colombo ou similar também é um presente bem                 

legal para as mães. 

● As flores podem ser uma opção também, ou até mesmo como um presente complementar. Os               

buquês de flores também possuem diversos tipos e valores, tudo dependendo da flor escolhida. Na               

internet é possível encontrar buquês de flores a partir de R$46,30.  

● Apelar para o emocional também vale a pena. Vídeos com fotos e depoimentos pode ser uma                

ótima opção. 

 

9. DIREITOS DO CONSUMIDOR LOJAS FISICAS E ONLINES 

As lojas físicas são obrigadas a trocar todos os produtos? 

Não. Quando não há defeito no produto e o motivo da troca é preferência de cor, modelo ou necessidade de outro                     

tamanho, o CDC não obriga fornecedores a substituir o item. É uma questão de liberalidade da própria empresa. 

 

Mas se a loja informou ser possível a troca, mesmo sem defeito? 

Nos casos em que o fornecedor se compromete a proceder à troca (ou cancelamento), ele terá que cumprir com a                    

promessa. Os valores a serem considerados deverão ser aqueles do efetivo pagamento, mesmo que o produto em                 

questão, em decorrência de promoção, esteja sendo vendido por um preço mais baixo. 

-art. 35 – Quando não houver o cumprimento à oferta (ex.: não cumprimento do prazo de entrega). O consumidor                   

poderá escolher entre: exigir o cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto equivalente ou cancelar a                

compra. 

 

Se o produto apresentou defeito, posso exigir a troca imediata? 

O consumidor terá de 30 a 90 dias para reclamar (bem durável ou não, respectivamente) e a loja 30 dias para                     

consertar, desde que não seja produto essencial.  

Caso o produto seja essencial, uma geladeira, fogão, por exemplo, a loja deverá trocar assim que confirmar o                  

defeito no produto.  

Além de trocar o produto o consumidor poderá exigir a restituição do valor, devidamente atualizado e/ou o                 

abatimento do preço proporcional à desvalorização.  
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De acordo com o artigo 26 do CDC, se o vício for oculto, os prazos são os mesmos, mas começam a valer no                       

momento em que o defeito é detectado pelo consumidor. 

Outro ponto importante quando se trata do prazo de troca é diferenciar o tipo de defeito, se é aparente ou oculto,                     

e o tipo de produto, se é durável ou não durável. 

O chamado vício aparente é aquele que pode ser constatado facilmente, como um risco na superfície de um                  

freezer. O oculto é o defeito que não se consegue constatar de imediato e que surge repentinamente, com a                   

utilização do produto, como um problema no motor, e que não é decorrente do desgaste natural das peças. 

Quanto aos produtos, os duráveis são aqueles que deveriam ter vida útil razoavelmente longa, tais como os                 

aparelhos eletrônicos, enquanto os não duráveis são aqueles consumidos em prazos curtos, como os alimentos. 

 

Produto usado, de mostruário ou reembalado tem garantia? 

Sim. O CDC não diferencia venda de produto, usado, reembalado ou de mostruário.  

Se o vendedor informar os vícios aparentes no momento da compra e incluir esses vícios na nota fiscal, o                   

consumidor não poderá buscar a reparação.  

Agora, se o produto apresentar algum vício não relacionado na nota fiscal no ato da compra, o consumidor poderá                   

exigir o reparo no prazo de garantia legal ou garantia contratual, se houver. 

 

E se a compra foi feita pela internet, qual o prazo que tenho para trocar ou desistir de um produto que 

não tenha apresentado defeito?  

Quando o produto é adquirido fora do estabelecimento comercial, por exemplo, compras online, o CDC dá ao                 

consumidor o direito de exigir a troca ou cancelamento de compra no prazo de 7 dias, contados a partir da                    

assinatura do contrato ou do recebimento do produto, conforme artigo 49. 

 

E se o produto não chegar no prazo previsto, e já tiver passado 7 dias da compra? Posso desistir para                    

pedir a devolução integral do valor? 

Como o CDC prevê que a desistência terá que ser feita no prazo de 7 dias a contar da assinatura do contrato, caso                       

o consumidor não receba o produto nesse prazo ele poderá desistir da compra e pedir o dinheiro de volta. Caso o                     

consumidor tenha sofrido algum prejuízo de ordem moral (como por exemplo: um presente comprado com               

antecedência e que seria entregue a um filho em seu aniversário) poderá ainda ajuizar uma ação para reparar                  

esse dano.  

 

Nas compras online, a troca só pode ser feita se o produto tiver com defeito? 

Não. Nas compras on line o consumidor poderá fazer a troca ou desistir no prazo de 7 dias, sem apresentar                    

qualquer justificativa.  

 

Nas compras online, como fica meu direito após os 7 dias?  

O mesmo que as compras presenciais ou seja, apresentando problema 30 dias para reclamar de produtos não                 

duráveis e 90 para duráveis e a loja tendo que consertar no prazo de 30 dias. 

 

Nas compras online, a loja pode cobrar alguma taxa/frete pelo meu arrependimento, exercido no              

prazo de 7 dias?  

Não, a loja terá que fazer a troca do produto ou devolver o dinheiro sem cobrar por isso.  

 

Eu posso desistir da compra e buscar a devolução do meu dinheiro ou eu só tenho direito de trocar o                    

produto? 

O CDC é claro em afirmar que o consumidor poderá desistir da compra (chamado de direito de arrependimento).                  

Caso o consumidor não queira trocar o produto ele poderá exigir a devolução, imediata, do valor pago.  
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Caso desista de uma compra online, a loja pode conceder crédito ao invés de devolver o dinheiro em                  

espécie? 

O CDC não prevê que a devolução seja apenas em espécie. Mas se a compra foi feita em dinheiro ou cartão e o                       

consumidor queira a devolução desta forma, o vendedor deverá devolver desta forma.  

 

E seu eu comprei um produto utilizando pontuação, ou programa de fidelização, como por exemplo               

milhas? 

A melhor interpretação do artigo 49 é aquela que fará com que as partes voltem ao status quo ante, ou seja, a                      

situação que se encontravam antes da contratação ser realizada.  

Se a contratação não foi realizada com meio de pagamento de pontos de fidelização, o estorno deverá ser feito da                    

forma anteriormente realizada, ou seja, por pontos. 

 

Compra de produto por preço irrisório:  

De maneira geral, a loja é obrigada a vender o produto pelo preço anunciado. Mas a Justiça tem dado ganho de                     

causa para as empresas nos casos em que se constata que a propagando apresentou um preço irrisório ao                  

produto, como por exemplo um carro ao custo de R$ 0,01.  

 

Pode a loja exigir que o pagamento seja feito exclusivamente com cheque ou cartão? 

Não existe nenhuma lei que obrigue o lojista a aceitar cheque como forma de pagamento. Se o comerciante optar                   

por não aceitar, porém, precisa deixar a informação clara. 

 

O CDC se aplica às compras feitas de pessoa física para pessoa física? 

Quem compra um carro de outra pessoa e tem problemas não pode lançar mão do Código de Defesa do 

Consumidor. O Código Civil deverá ser aplicado. Portanto, antes de comprar um carro por exemplo, entre em 

contato com a pessoa. 

 

10. CONCLUSÃO 

Fugindo um pouco dos presentes mais usuais nos dias das mães, como pode ser visto que pelos dados do                   

GFK ainda fogão, geladeira e outros aparelhos domésticos ainda são usados como presentes, esse relatório acaba                

mostrando diversos tipos diferentes de presentes. 

Focando em serviços, é possível verificar que esse mercado também possui uma grande variação assim               

como pode ser visto no ano passado com produtos. Foi possível achar uma diferença de 307% nos serviços de Day                    

Spa, podendo gerar uma economia de R$229,92, assim como na área de depilação, em que na depilação a laser                   

foi possível achar uma diferença de até 910% com economia de R$625,75. O serviço de peeling de diamante e                   

ultrassônico também teve uma grande variação de 400%, podendo chegar a R$200 de economia. 

Nos serviços de beleza, foi possível achar uma diferença de 1750% em corte de cabelo, 257% em serviço                  

de manicure e pedicure e 900% em design de sobrancelha. 

É importante que o consumidor pesquise mais de um local antes de acertar o orçamento, além de não ficar                   

preso a somente o bairro em que mora, verificando os bairros do lado também, o preço da locomoção pode acabar                    

valendo a pena. 
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