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Britânicos gastaram 45 mil milhões de libras em roupa em 2009

Hiscox alerta para riscos de subavaliação de bens
Um novo estudo da seguradora Hiscox revela que os britânicos gastaram, em 2009,
um total de 45 mil milhões de libras em roupas e acessórios, desafiando a crise
mundial. No entanto, conforme explica Gonçalo Baptista, da Hiscox Portugal, a maioria
das pessoas não faz ideia do valor que tem no armário, não segurando devidamente o
seu recheio.
Segundo o estudo ‘Fashionable Finances’, o cidadão médio da Grã-Bretanha investe
cerca de mil libras anuais em roupa e acessórios, mas para muitos amantes da moda
este valor é muito mais alto, estimando-se que 1 em cada 12 (8%) gaste entre 200 e
400 libras todos os meses. De salientar ainda que a recessão não teve impacto sobre
mais de metade dos britânicos (56%) a admitirem terem gasto este ano o mesmo do
que noutra altura qualquer e cerca de 4% confessaram ter gasto um pouco mais.
A pesquisa mostrou ainda que 10% está a reduzir o número de itens baratos no
guarda-fatos, de forma a poderem investir mais em roupas de marca mais caras,
sendo que cada britânico compra actualmente cerca de três peças destas por ano, com
a mais dispendiosa a custar aproximadamente 300 libras.
Contudo, na altura de atribuir um valor ao guarda-roupa, os britânicos raramente são
fiéis à realidade. Mais de dois terços (69%) confessam que não sabem avaliar o
conteúdo dos seus armários e a maioria não tem noção do investimento em roupas e
acessórios.
Neste sentido, como adianta Austyn Tusler, especialista da Hiscox, “muitas pessoas
têm seguros de guarda-roupa muito abaixo do valor real e, da mesma forma, deverão
estar a subavaliar o resto do conteúdo da sua casa. Tivemos o caso de uma senhora
que nos deu uma estimativa de 3.000 libras quando o valor total das suas roupas e
acessórios era de mais de 25.000 libras”.
“Em Portugal, assistimos a um fenómeno parecido. É importante notar que este estudo

baseia-se em valores médios de toda a população, assumindo este fenómeno nos
segmentos mais altos proporções elevadíssimas. Algumas pessoas têm pequenas
fortunas em roupa e acessórios e raramente se apercebem disso quando estão a
contratar uma apólice de seguro”, conforme esclarece Gonçalo Baptista.
Para evitar estas situações, a Hiscox deixa alguns conselhos para estimar o verdadeiro
valor de um guarda-roupa e outros bens valiosos escondidos em casa:

- contemple o valor de substituição de todos os bens, incluindo todo o guarda-roupa;
- ao calcular valores, não considere o valor que pagou pelo item mas sim o custo que
teria de pagar actualmente por um objecto idêntico;
- se adquirir algum item em saldos, tal como um fato de marca ou vestido de noite, é
importante calcular o valor que pagaria para o substituir não considerando a
promoção;
- ao avaliar o resto dos conteúdos da sua casa, aplica-se a mesma regra: faça uma
lista de todos os bens, sem esquecer o sótão ou a garagem, e anote o quanto custaria
substituí-los a preços actuais;
- não se esqueça de nada, desde tapetes a peças de decoração, instrumentos
musicais, leitores de DVD, equipamento desportivo e alimentos;
- se for difícil definir um valor correcto, tal como no caso de jóias, arte ou
antiguidades, poderá ser necessário recorrer a um especialista.
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