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A área da saúde é 

exemplo de recentes 

condenações por falhas 

na comunicação com os 

consumidores.

Um dos objetivos da 
Política Nacional das 
Relações de Consumo é 

a transparência. Dela, advém o 
direito básico do consumidor 
à informação adequada, clara, 
correta e precisa acerca dos 
produtos e serviços ofereci-
dos no mercado de consumo. 
Trata-se de um direito de suma 
importância, porquanto visa 
propiciar ao consumidor ele-
mentos sufi cientes para que, 
antes da contratação de servi-
ço, ou aquisição de produto, ele 
possa analisar se tudo está de 
acordo com suas expectativas 
e ou necessidades. 

Para tanto, é dever do for-
necedor/prestador de serviço 
oferecer informações que 
assegurem o exercício deste 
direito. Das medidas estabe-
lecidas pelo Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) para 
garantir o direito à informa-
ção, são exemplos a vedação 
de execução de serviços sem 
prévio orçamento, a necessida-
de de especifi cação de preço, 
quantidade, características, 
composição, riscos dos produ-
tos, vinculação do fornecedor 
ou prestador de serviço à ofer-
ta, o fornecimento de manual 
de instruções, entre outras.

Em 2015, o acesso a es-
tas informações também foi 
assegurado às pessoas com 
defi ciência, pelo Estatuto da 
Pessoa com Defi ciência. Ele 
incluiu o parágrafo único do 
art. 6º do CDC, dispondo que 
deverão ser acessíveis à pessoa 
com defi ciência informações 
sobre especifi cação correta 
de quantidade, característi-
cas, composição, qualidade, 
tributos incidentes, preço e os 
riscos dos produtos e serviços.

Nesse sentido, por ausência 
de informação, o TJ de São 
Paulo, em setembro de 2019, 
manteve a decisão desobrigan-
do consumidor de pagar despe-
sas hospitalares. Como ocorre 
em todas as internações, o 
consumidor foi obrigado a 
assinar um termo se responsa-
bilizando por todas as despesas 
do tratamento. Todos assinam, 
especialmente em internações 
de emergência, passando um 
verdadeiro cheque em branco.

A justiça entendeu que, 
embora o consumidor tenha 

fi rmado termo de responsabi-
lidade, ele não foi informado 
previamente dos valores das 
despesas hospitalares. Além 
disso, reconheceu-se o esta-
do de perigo, ante a situação 
emergencial e a ausência de 
informações acerca dos custos 
do tratamento, que resultaram 
na onerosidade excessiva. 
Outro julgamento parecido 
aconteceu em 2018, em que o 
STJ condenou hospital e mé-
dico a indenizar paciente que 
deixou de andar após cirurgia 
neurológica. 

O motivo da condenação foi 
que, nem o paciente nem sua 
família, foram informados de 
alteração do procedimento 
proposto e dos riscos envolvi-
dos, especialmente de piora no 
quadro clínico. A defesa alegou 
ter prestado informações ver-
bais, sem sucesso. A decisão 
confi rmou a necessidade de 
informação clara e completa, 
sendo dever do médico com-
provar tê-la prestado.

Recentemente, o STJ jul-
gou pela necessidade de a 
operadora do plano de saúde 
noticiar ao consumidor o 
descredenciamento de clínica 
médica, ainda que a iniciativa 
do descredenciamento tenha 
partido da própria clínica. O 
acórdão é relevante porque a 
Corte registrou que o termo 
“entidade hospitalar”, que pre-
vê o aviso aos consumidores e à 
ANS de descredenciamento de 
entidades hospitalares, deve 
ser entendido como gênero. 

Sendo assim, os consumi-
dores também deverão ser 
notifi cados do descredencia-
mento de clínicas, laboratórios, 
médicos e demais serviços 
correlatos. Diante disso, a de-
fesa das operadoras de planos 
de saúde de necessidade de 
aviso prévio, exclusivamente, 
de descredenciamento de 
hospitais foi rejeitada. 

Por fi m, vale reforçar que as 
relações de consumo devem 
ser pautadas na transparência, 
de modo a garantir a qualquer 
consumidor optar consciente-
mente, munido de meios que 
lhe permita constatar se o que 
está buscando atende às suas 
expectativas e, principalmen-
te, os riscos envolvidos. 

Embora os exemplos citados 
se relacionem à área da saúde, 
as violações ao direito à infor-
mação podem atingir consumi-
dores de todas as áreas.

(*) - É advogada cível do Cunha 
Ferraz Advogados.

Carência de informação pode 
gerar o dever de indenizar 

Thayná Cristina Oliveira (*)
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Companhia de Melhoramentos MP2
CNPJ/MF nº 11.508.615/0001-40 - NIRE 35. 300.375.688

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os acionistas, a se reunirem em (“AGO”), a ser 
realizada no dia 02/12/19, às 10 hs, na sede em SP/SP, na Rua 
Carlos Comenale, nº 281 – 6º andar, conjunto 62, para deliberarem: 
a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31/12/16, 
31/12/17 e 31/12/18; b) deliberar sobre a destinação dos resultados 
dos exercícios; e c) eleger e fixar a remuneração dos membros da 
diretoria.” A Companhia informa que se encontra à disposição dos se-
nhores acionistas, em sua sede, a documentação pertinente às maté-
rias que serão deliberadas na AGO. SP, 29/10/19. Diretoria. Maria Eve-
lina Melo Peixoto Ubersfeld, diretora. (30, 31/10/2019 e 01/11/2019)

Santaneza – Empreendimentos Comerciais e Industriais S/A
CNPJ nº 60.586.526/0001-27 - NIRE 35.300.026.004 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia, a se reunirem em AGO, a ser realizada em 02/12/19, às 12 hs, na 
sede localizada em SP/SP, na Rua Carlos Comenale 281, conjunto 62, para deliberarem: a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018; 
b) deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios; e c) eleger e fixar a remuneração dos membros da diretoria.” A 
Companhia informa que se encontra à disposição dos senhores acionistas, em sua sede, a documentação pertinente às matérias 
que serão deliberadas na AGO. São Paulo, 29/10/19. Diretoria. Maria Evelina Melo Peixoto Ubersfeld. (30, 31/10/2019 e 01/11/2019)

GRBK SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.GRBK SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.GRBK SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.GRBK SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.GRBK SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ/MF 28.500.872/0001-38 - NIRE 35300513053

AAAAATTTTTA DA DA DA DA DA 5ª  ASSEMBLEIA GERAL EXTRADORDINÁRIAA 5ª  ASSEMBLEIA GERAL EXTRADORDINÁRIAA 5ª  ASSEMBLEIA GERAL EXTRADORDINÁRIAA 5ª  ASSEMBLEIA GERAL EXTRADORDINÁRIAA 5ª  ASSEMBLEIA GERAL EXTRADORDINÁRIA
DDDDDAAAAATTTTTA, HORA E LOCALA, HORA E LOCALA, HORA E LOCALA, HORA E LOCALA, HORA E LOCAL: Aos 27dias do mês de setembro do ano de 2019, às 14:00 horas, na sede social localizada à Rua
Augusta, nº 101, salas 1016, 1017 e 1018, Consolação, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01305-000.
CONVOCAÇÃO:CONVOCAÇÃO:CONVOCAÇÃO:CONVOCAÇÃO:CONVOCAÇÃO: Sendo dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, face a presença confirmada de todos os acionistas. PRESENÇA:PRESENÇA:PRESENÇA:PRESENÇA:PRESENÇA: Reuniram-se os acionistas da
sociedade, representando a totalidade do capital social da GRBKSECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROSGRBKSECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROSGRBKSECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROSGRBKSECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROSGRBKSECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
S/AS/AS/AS/AS/A, o Sr. OTÁVIO KÖENIG BEPPLEROTÁVIO KÖENIG BEPPLEROTÁVIO KÖENIG BEPPLEROTÁVIO KÖENIG BEPPLEROTÁVIO KÖENIG BEPPLER e o Sr. MARCELO SERRA DREHERMARCELO SERRA DREHERMARCELO SERRA DREHERMARCELO SERRA DREHERMARCELO SERRA DREHER, este último representando a empresaMSDMSDMSDMSDMSD
Participações Ltda.Participações Ltda.Participações Ltda.Participações Ltda.Participações Ltda. – acionista.Para presidir a Assembléia foi eleito por unanimidade o Sr. OTÁVIO KÖENIG BEPPLER, que
aceitando a incumbência convidou a mim, MARCELO SERRA DREHER para secretariá-la, no que aceitei, assim se constituindo
a mesa e dando-se início aos trabalhos. ORDEM DO DIA: I ORDEM DO DIA: I ORDEM DO DIA: I ORDEM DO DIA: I ORDEM DO DIA: I – Análise da proposta da Diretoria da Sociedade para segunda
emissão de debêntures privada, fixação das características das debêntures a serem emitidas e autorização para a Diretoria
da Sociedade celebrar a respectiva Escritura de Emissão; eII - II - II - II - II - Outros assuntos de interesse da sociedade. DELIBERAÇÕES:IDELIBERAÇÕES:IDELIBERAÇÕES:IDELIBERAÇÕES:IDELIBERAÇÕES:I
– O Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da diretoria para emissão de 10.000 (dez mil) debêntures simples
(não conversíveis em ações), da espécie Sênior, no montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), ao valor unitário
de R$ 1.000,00 (mil reais) cada uma, em 2 (duas) séries com remunerações de200% do CDI e 100% do CDI, sendo
aprovada pelos acionistas por unanimidade a referida emissão, nos termos constantes do respectivo Instrumento Particular
de Escritura da 2ª (segunda) Emissão Privada de Debêntures Simples da GRBK SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A. Em cumprimento ao item IIIIIIIIIIda Ordem do Dia o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para
tratarem de assuntos de interesse social e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo
necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata foi lida e, de forma unânime, aprovada e assinada
pelos presentes, que autorizaram sua publicação sem as suas assinaturas, conforme Artigo 130, Parágrafo Segundo, da
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a
presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, São Paulo, 27 de setembrode 2019. (a.a.)OTÁVIO KÖENIG
BEPPLER– Presidente e Acionista,MARCELO SERRA DREHER – Secretário e Acionista. OTÁVIO KÖENIG BEPPLER -OTÁVIO KÖENIG BEPPLER -OTÁVIO KÖENIG BEPPLER -OTÁVIO KÖENIG BEPPLER -OTÁVIO KÖENIG BEPPLER -
Presidente da Mesa e Acionista; MARCELO SERRA DREHER - MARCELO SERRA DREHER - MARCELO SERRA DREHER - MARCELO SERRA DREHER - MARCELO SERRA DREHER - Secretário da Mesa e Representante de Acionista. Jucesp
nº 557.606/19-6 em 23/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretaria Geral.

Edital de Citação Prazo 20 Dias. Proc. 1002278-21.2018. 8.26. 0100. A Drª. Flavia Poyares 
Miranda, Juíza de Direito da 28ºVC do Foro da Capital – S/P. Faz Saber a Antonio Rodrigues Rosa, 
brasileiro, casado, comerciante RG Nº 04435704, CPF/MF Nº 123.268.286-15, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 2.307,08. 
referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 03, da Quadra IJ, do Loteamento 
Santa Cristina III, (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina XIII ). Estando o réu em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando 
advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 14/10/2019.  

VMF Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF nº 08.620.840/0001-69 - NIRE: 35.221.215.165

Redução de Capital
Conforme determina a Lei 10.406/02 do Código Civil, comunica para os devidos fins que
reduzirá seu capital social para R$15.831.062,00 (Quinze milhões, oitocentos e trinta e
um mil, e sessenta e dois reais).
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A exposição “Leonardo da 
Vinci - 500 Anos de um 
Gênio” ficará aberta ao 

público até 1 de março, no MIS 
Experience. A mostra reúne 
cerca de 300 itens, como 
reproduções de cadernos, de-
senhos e projetos do artista, 
que pintou “Mona Lisa” e “A 
Última Ceia”.

Confira 10 curiosidades 
sobre o Leonardo da Vinci:

1) - Leonardo di Ser Piero 
da Vinci nasceu em 15 de 
abril de 1452, no vilarejo de 
Anchiano, que fica na cidade 
de Vinci, na Toscana. Era 
filho ilegítimo, tido fora do 
casamento. Seu pai seria um 
rico tabelião, e sua mãe, uma 
camponesa.

2) - O artista teria vivido até 
os cinco anos com sua mãe. 
Depois, teria passado a morar 
com seu pai, avós e tios. Mas 
nunca recebeu uma educação 
formal, apenas instruções 
em casa de leitura, escrita e 
matemática. 

3) - Da Vinci era canhoto 
e, para não borrar os papeis, 
costumava escrever da di-
reita para a esquerda e de 
maneira espelhada. Alguns 
historiadores alegam que a 
escrita espelhada também 
seria uma maneira de afastar 
plagiadores. 

4) - Aos 14 anos, Da Vinci foi 

10 curiosidades sobre o gênio 
italiano Leonardo da Vinci

No ano em que são recordados os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, a cidade de São Paulo 
ganha uma mostra imersiva sobre o gênio renascentista italiano

Da Vinci era canhoto e costumava escrever da direita para a esquerda e de maneira espelhada.

aprendiz de Andrea di Cione, 
conhecido como Verrocchio, 
um famoso pintor e escultor 
da sua época. Dizem que o 
jovem teria colaborado com o 
mestre no quadro “O Batismo 
de Cristo” (1475). Assustado 
com o talento do pupilo, Ver-
rocchio decidiu nunca mais se 
arriscar na pintura. 

5) - Registros da corte 
florentina de 1476 mostram 
que Da Vinci e outros 3 jovens 
foram, à época, acusados de 
sodomia. Eles teriam sido 
flagrados em relações homos-
sexuais com um prostituto. O 
gênio “desapareceu” por dois 
anos após o episódio.

6) - Da Vinci e Michelangelo 

não se davam bem. Os dois 
artistas viveram na mesma 
época e trocavam críticas em 
relação a seus trabalhos. 

7) - Leonardo desenvolveu 
pesquisas e conhecimento 
em várias áreas. Ele explicou 
porque o céu era azul, dese-
nhou projetos para lentes de 
contato, tanques de guerra, 
pontes, energia solar, calcu-
ladora, máquinas voadoras, 
paraquedas e helicópteros. 
Alguns projetos foram colo-
cados em prática atualmente 
e funcionam. 

8) - O artista também foi 
um grande estudioso da 
anatomia. Dissecava corpos 
e fazia desenhos e anotações 

precisos sobre a musculatura 
e os órgãos humanos. 

9) - Quando seu pai mor-
reu, seus irmãos mais novos 
conseguiram deserda-lo pelo 
fato de ser bastardo. Mas Da 
Vinci herdou, anos depois, 
as posses de seu tio. Em seu 
testamento, em um gesto 
inusitado, Da Vinci deixou 
os próprios bens para seus 
irmãos. 

10) - Da Vinci chegou a 
apresentar suas ideias à po-
derosa família Médici, porém 
foi humilhado pela sua origem 
ilegítima. Sem se abalar, o 
artista procurou o rival, Lu-
dovico Sforza, de Milão, que 
o patrocinou (ANSA).

EDITAL-INTIMAÇÃO-PRAZO:20 DIAS. PROCESSO Nº 0197505-25.2002.8.26.0100. 
A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Drª. Paula Regina Schempf Catan, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Luiz Carlos Matheus, brasileiro, empresário, casado,  RG. nº 3.054.084, CPF nº 
086.486.208-20, Isidoro Matheus Filho, brasileiro, engenheiro civil, casado, RG nº 
4.109.443, CPF nº 655.756.368-87, Eunice Matheus, brasileira, empresária, 
divorciada, RG. nº 3.695.952 e CPF 153.077.168-42, Clodomiro Cesar Matheus, 
brasileiro, industrial, divorciado, RG nº 4.680.294 e CPF 575.672.208-49 e Roseli 
Aparecida Matheus, brasileira, divorciada, RG nº 5.386.438 e CPF 088.448.298-78,
HERDEIROS do Espólio de ISIDORO MATHEUS, representado por Clodomiro 
Cesar Matheus, CPF 575.672.208-49, que nos autos da ação de Procedimento 
Comum, ajuizada por VALDECIR GUEDES DA SILVA, procedeu-se a penhora de 
parte ideal correspondente a ½ pertencente ao réu dos seguintes  bens: Um 
terreno, sob nº 1, da quadra 5, do Loteamento Jardim Lageado, Distrito de 
Guaianazes, São Paulo, SP, matrícula nº 16.073 e Um terreno de formato 
trapezóide, do Loteamento Jardim Lageado, Distrito de Guaianazes,  São Paulo, 
SP,matrícula nº 15.866, ambos do 7º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo, SP. Estando os acima mencionados em local ignorado, foi deferida a 
intimação da penhora por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir dos 20 dias 
supra, ofereçam embargos, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus
ulteriores termos. Será o presente afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, 24 de Setembro de 2019.  

O Ministério da Saúde lançou 
ontem (31) uma campanha 
exclusiva para prevenção con-
tra as infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs) focada nos 
jovens entre 15 e 29 anos e que 
visa conscientizar sobre o uso 
de preservativos com fi lmes e 
cartazes que mostram as reações 
das pessoas ao verem fotos dos 
sintomas. 

As principais doenças abor-
dadas na campanha são herpes 
genital, sífi lis, gonorreia, HIV, 
HPV, hepatites virais B e C, 
cancro mole e clamídia. Os 
sintomas incluem feridas, cor-
rimentos e verrugas no ânus 
e nos órgãos genitais. As ISTs 
aumentam em até 18 vezes a 
chance de a pessoa ser infec-
tada pelo HIV e têm impacto 
direto na saúde reprodutiva e 
infantil, pois podem provocar 
infertilidade e complicações 
na gravidez e no parto, além de 
causar morte fetal e agravos na 
saúde da criança.

O lançamento foi feito pelo 
ministro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta. O slogan “Sem 
camisinha você assume o risco” 

quer mostrar as consequências 
do sexo sem proteção. Segundo o 
ministério, a ideia é fazer com que 
os jovens conheçam as doenças e 
seus sintomas, pois o diagnóstico 
precoce é mais fácil quando a 
pessoa conhece a doença.

A ação terá depoimentos 
reais de pessoas que já tiveram 
alguma infecção sexualmente 
transmissível e falam sobre como 
pegaram, como lidaram com essa 
experiência e mostra que mesmo 
que a pessoa infectada não tenha 
nem sinais e nem sintomas ela 
pode transmitir as doenças.

As infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs) são cau-
sadas por mais de 30 vírus e 
bactérias e a principal forma 
de transmissão é por relações 
sexuais sem preservativo, mas 
a transmissão de uma IST pode 
acontecer, ainda, da mãe para 
a criança durante a gestação, 
o parto ou a amamentação. O 
tratamento melhora a qualidade 
de vida e interrompe a cadeia de 
transmissão dessas infecções. 
O atendimento e o tratamento 
são ofertados de forma gratuita 
no SUS (ABr). 

Ministério lança campanha 
contra infecções sexualmente 

transmissíveis
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O slogan “Sem camisinha você assume o risco” quer mostrar as 

consequências do sexo sem proteção.

A data mais importante 
para o e-commerce brasileiro 
e mais aguardada para quem 
gosta de economizar, a Black 
Friday, neste ano acontece no 
próximo dia 29 (sexta-feira).  
A previsão de crescimento é de 
21%, ultrapassando a faixa dos 
R$ 3,15 bilhões, de acordo com 
o idealizador do evento: (www.
blackfriday.com.br). 

A região que deve apresentar 
maior crescimento é a Nordes-
te, subindo de 12% para 14% 
sua participação sobre o total de 
vendas nacional. A líder em ven-
das continuará sendo a região 
Sudeste, com previsão de 61% 
do valor total do faturamento 
do evento; o que revela uma 
população mais amadurecida 
para compras online. 

“Devemos continuar tendo 
um crescimento expressivo 
no volume de vendas este 
ano. Mesmo no ápice da crise 
econômica, o Black Friday 
continuou puxando a econo-
mia para cima. Por volta de 5 
milhões de pessoas compram 
pela primeira vez na internet 
a cada ano e o Black Friday é 
uma grande porta de entrada 
para elas” destaca Ricardo 
Bove, criador do evento. 
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Black Friday deve crescer 21% e 
movimentar mais de R$ 3,15 bilhões

Esse crescimento vem acon-
tecendo não apenas no e-com-
merce. Em 2010, os grandes 
descontos aconteciam exclusi-
vamente online — e esse meio 
continua liderando o cresci-
mento. Segundo pesquisa do 
idealizador do evento: 58,4% 

dos consumidores compraram 
pela internet na edição ante-
rior. Porém, as lojas físicas 
estão começando a ganhar 
aderência à data: 26,5% dos 
consumidores utilizaram além 
da internet, também o varejo 
tradicional. 

E aqueles que preferiram 
fazer suas compras exclusi-
vamente no ambiente físico 
representaram 15%. Entre os 
produtos mais desejados estão 
aqueles mais caros, em que o 
desconto se torna mais signi-
fi cativo, e não são de necessi-
dade imediata — o consumidor 
pode esperar o evento e se 
programar. Em 2019 o celular 
continua em primeiro lugar 
na intenção de compra: 37% 
das pessoas vão buscar um 
aparelho novo. Agora seguido 
de perto por Eletrodomésticos 
com 36% dos consumidores e 
TVs por 29,3%. 

Isso está de acordo com o 
fato de que o ticket médio 
de compra durante o Black 
Friday seja de mais de R$600, 
enquanto o valor médio de 
compra pela internet do bra-
sileiro em dias comuns é um 
pouco menor do que R$ 450.  
Ainda de acordo com a pesqui-
sa, a grande maioria (70,2%) 
pretende gastar este ano no 
evento mais de R$ 500, sendo 
que praticamente a metade de 
todos aqueles que irão comprar 
(46,4%) possui a intenção de 
desembolsar mais de R$ 1.000 
(Fonte: LeadMedia BR). 

As lojas físicas estão começando a ganhar aderência à data: 

26,5% dos consumidores utilizaram o varejo tradicional. 
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