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Deixou para a última hora? Então corra
Deixar para comprar aos 

45 do segundo tempo, po-
rém, pode ser ruim para 
o bolso. Primeiro, porque 
pode não ter tempo para 
pesquisar preços ou en-
contrar opções de produ-
tos mais baratas. Segundo, 
porque a pressão pode levar 
a compras impulsivas, da-
quilo que não é realmente 
necessário. 

| Se possível, compare 
preços entre as lojas e até 
mesmo na internet, nem que 
seja para chorar um descon-
tinho na loja física.

| Faça lista: fazer uma 
lista de quem você pretende 
presentear e do quanto pode 
gastar com cada um, além 
de levar o dinheiro contado 
na hora das compras. Dessa 
forma, não há perigo de ex-
ceder o valor previsto com a 
compra de outros presentes 
por impulso.

| Calma: As festas estão 
logo aí, é verdade, mas é 
preciso manter a calma. Se 
for ao mercado comprar co-

mida para as ceias de Natal 
e de Ano Novo, tenha tempo 
e tranquilidade. O estresse e 
a pressa podem levar a pe-
gar os produtos mais caros.

| Agora ou depois? Está 
olhando as vitrines, vê algu-
ma coisa que gostou muito 
e decide se dar um pre-
sentinho de Natal? Não 
esqueça que, passadas as 
festas, muitas lojas fazem 
promoções. Se as fi nanças 
estão apertadas, é possível 
adiar as compras que não 
são urgentes e que podem 
ser feitas em janeiro. Mas se 
as fi nanças estão tranquilas, 
vale um agradinho pessoal, 
não é mesmo?

| Atenção às parcelas: No 
impulso de presentear, as 
compras parceladas podem 
ser uma armadilha. Você vai 
passando o cartão e esquece 
do limite do seu orçamento. 
Lembre-se dos gastos extras 
do começo de ano - como 
IPVA, IPTU e material es-
colar -, que vão se somar às 
parcelas dos presentes.

O QUE ESCOLHER?
Coloque-se no lugar do outro
A maneira mais fácil de acertar no presente de alguém é tentar se colocar no lugar do outro. 
Isso vale tanto para a sua melhor amiga quanto para o seu amigo-secreto no trabalho, um 
colega de quem você não é tão íntima mas vê todo dia. Quanto mais informações sobre a 
personalidade, mais fácil entender o estilo da pessoa.
Encontre significados
Objetos que carregam um significado especial são recebidos de maneira especial. Este tipo 
de presente também é ideal quando você tem a impressão de que a pessoa já tem tudo. Um 
bom exemplo? Um objeto que lembra uma viagem que vocês fizeram juntos ou relacionado 
a alguma história marcante que essa pessoa lhe contou um dia.
Invista em experiências
Pense em como você gosta de sair para jantar em um restaurante bacana ou de um dia rela-
xante em um SPA.

Evite presentes íntimos
A não ser que você conheça a pessoa muito bem, a ponto de saber o número que ela usa, qual 
peça se encaixa perfeitamente no estilo e de que tipo de fragrância mais gosta.
Na dúvida, vá de curinga
É aquele presente que não tem erro. Uma cesta de guloseimas, uma bebida especial, um 
livro, chocolates....


